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1000 дръвчета бяха засадени в община Генерал Тошево
В рамките на две седмици, от началото на месец април, във всички населени места от община Генерал Тошево
се проведе акция по залесяване. Кулминацията на зелената инициатива се състоя на 13
април, когато близо 600 дръвчета бяха засадени на територията на общинския център.
Дръвчета от видовете липа, махалебка (дива череша),

бреза, зимен дъб, червен дъб,
конски кестен, обикновен бук
и акация бяха безвъзмездно
дарени от Фондация „77“, създател на инициативата „Гората.бг“, чиято цел е да засажда
нови дървета и гори в България, като помага по всевъзможен начин на хората и природата. Фиданките са от подходящи видове, отгледани в сертифицирани частни и дър-

жавни горски разсадници, с
гарантиран произход и всички необходими документи. Тази пролет кампанията на „Гората.бг“ преминава под мотото „Засаждаме бъдеще“, като безвъзмездно дарените
дръвчета на различни общини в цяла България надхвърли
150 000 бройки.
Нашата община получи
1000 фиданки, които разпре-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и служители на Общинска администрация,
също се включиха в зелената инициатива.

дели между селата и града.
В акцията на 13 април близо 600 дръвчета бяха посадени на различни места в Генерал Тошево. В чудесната инициатива се включиха и граждани, които с предварителна заявка получиха фиданки,
които да засадят в междублоковите пространства или пред
своите домове. Дръвчета имаше и за учебните заведения.
Служители на Общинска администрация заедно с кмета
Валентин Димитров и неговия
екип също се включиха в акцията по залесяване. Те засадиха над 60 дръвчета в Централния градски парк.
Това е трета подобна инициатива само през последните три години. При предишните две акции в град Генерал Тошево бяха засадени
1660 фиданки. През 2019 година ДГС – град Генерал Тошево проведе мащабна поредица от събития около Седмицата на гората, в които бяха облагородени различни места в
града с 1600 дръвчета. Година по-късно в чест на 60 години от обявяването на Генерал
Тошево за град бяха посадени
още 60 дръвчета, осигурени
отново от „Гората.бг.

Спортни
новини
стр. 4
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Уважаеми жители на Община Генерал Тошево,
Каним всички заинтересовани граждани и структури на
Общината на 29 април 2021 г. от 10:00 часа в зала “Дора Габе”, етаж трети на Общинска администрация на среща за
обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета
за 2020 г. на Община Генерал Тошево.
Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на Община Генерал Тошево www.
generaltoshevo.bg в раздел Администрация, “Финанси и бюджет”, Годишен финансов отчет.
Д-р Яна Бонева
Председател на Общински съвет Генерал Тошево

Валентин Димитров

Кмет на Община Генерал Тошево

Публично обсъждане
На 29 април 2021 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала “Дора Габе”, етаж три на Община Генерал Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.
На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решение № 1-22/18.02.2021 г. на Общински съвет Генерал Тошево,
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на
всички противоепидемични мерки.
Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.
generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.
Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@
toshevo.org в срок до 16:00 на 28.04.2021 г.

Нови седем HD камери за локално
Подкрепа за семейството на
починалия Стефан от Кардам видеонаблюдение бяха поставени в село Спасово

През миналата седмица
председателят на Фондация
„Българска памет” д-р Милен Врабевски дари сумата,
необходима за прехвърляне
на новата къща на децата от
село Кардам, чието братче
Стефан почина през есента на 2019 година след отравяне с химически препарат за гризачи. Радостната
новина беше съобщена от
организаторът на кампанията за подпомагане на почерненото семейство Вили
Димитрова от град Генерал
Тошево, която през всичкото това време е неотлъчно
до децата.
За прехвърлянето на къщата бяха необходими
499.40 лева. Освен д-р Милен Врабевски дарителски
жестове направиха и адвокат Петър Николов и нотариус Снежина Желева.
Средства са предоставили и други хора, като пари

са заделени и за предстоящ
ремонт на къщата.
Представители на Фондация „Българска памет” вече посетиха децата от село Кардам и обявиха, че ще
помогнат при ремонтните дейности и ще дарят на
децата дрехи и обувки. Закупили са и голямо количество хранителни продукти
за семейството. Предоставили са на най-голямото
дете сумата от 100 лева, с
които да си закупи екип за
предстоящо състезание по
вдигане на тежести. Платили са и данъка на жилището
за миналата година.
Страгедията с 9-годишния Стефан за неговите
пет братчета и сестричета
се грижат баба им Стоянка
и дядо им Живко. Благодарение на добри хора преди
време бяха събрани 6 500
лева, с които беше закупена новата къща.

През миналата седмица в
село Спасово бяха монтирани
и инсталирани седем HD камери за видеонаблюдение. Устройствата са от типа Security
CCTV Camera – HD Infrared
Waterproof и са разположени
на няколко възлови места в селото. Всички камери са поставени на стълбовете за улично осветление, като няколко
от тях обхващат периметъра в
центъра на селото – около пощата, кметството и читалището. Другите са монтирани на
входно-изходните пътни артерии на Спасово по посока селата Кардам, Сърнино, Дуранкулак и Вичово. Предавателите
и записващите устройства се
намират в кметството на село
Спасово, като записите могат
да бъдат съхранявани на хард
диск за период от две седмици.
Преди време шест камери
за видеонаблюдение бяха монтирани в периметъра на НЧ
„Отец Паисий – 1897“ в селото. Сега се поставят нови седем, като целта е битовата
престъпност да намалее. „Все
по-често видеонаблюдението в малките населени места

се превръща в основен способ
за разкриване на престъпления. Дребните кражби са често явление в нашето село. Освен това редовно предоставяме записи на полицията и на
граничните власти, тъй като
тук са засичани и имигранти“,
заяви Андреан Симеонов, кмет

на село Спасово.
Хората в селото одобряват
поставянето на локално видеонаблюдение, тъй като разбират, че основната идея е да се
осигури безопасност и защита
на местното население и жителите да водят спокоен живот.
Освен за по-сериозни прес-

тъпления видеозаписите служат най-вече и за установяване на хулигански прояви, които по принцип остават ненаказани. Новите камери работят в
безжична мрежа. Инвестицията струва 4 483 лева и е по капиталовата програма на Община Генерал Тошево.

Жителите на село Спасово се надяват на повече спокойствие след монтирането на
новите камери за локално видеонаблюдение.
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Сеитбата на пролетници в Добруджа започна
В област Добрич са засети
първите площи с пролетници.
През последните дни земеделската техника влезе в полета в
крайморските райони и община Добричка. Очаква се с царевица и слънчоглед в областта
да бъдат засети по около 700
000 декара.
„Всеки, който е направил
обработки, влиза да сее, защото времето е доста променливо тази пролет и всички ще
използват такива моменти на
благоприятно време, като през

първите дни на миналата седмица. Доста влага има в почвата и малко трудно стават обработките, затова казвам, че сеитбата започна плахо“, заяви
Радостина Жекова – председател на Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите.
В агросектора вървят коментари дали земеделците ще засеят повече площи със слънчоглед заради високата цена на
културата през тази търговска
година. Цената на маслодайния слънчоглед стартира през

2020 година на 580 лв./тон и
достигна върхови стойности от
1150 лв./тон. Това обаче не означава, че тази висока цена ще
се запази.
„Не смятам, че ще се засее
повече слънчоглед, но може би
културата ще стигне позициите си отпреди няколко години,
когато имаше спад в площите,
защото имаше много ниска цена и интересът към слънчогледа падна. Логиката сочи, че тази година няма да има висока
цена и едва ли колегите ще се

Сеитбата на пролетници в община Генерал Тошево също започна.

Проверки в земеделието
от „Инспекция по труда“

„Инспекцията по труда“ в Добрич засилва допълнително контрола в сектор “Селско стопанство“ предвид затоплянето на
времето и активизирането на
дейностите в него, съобщават
от дирекцията. За целта ще бъдат увеличени екипите, които
извършват проверки в сектора.
Акцент ще бъде законосъобразното наемане на работна сила.
Секторът е един от най-рисковите по отношение използването на недеклариран труд и по
осигуряването на здраве и безопасност при работа. Работниците в селското стопанство трябва
да бъдат наети на трудов договор. Сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна
селскостопанска работа е само
един от начините за законосъобразно наемане на работна сила
в сектора. От 2021 г. тютюнопроизводителите също имат право да наемат работници с т.нар.

еднодневни трудови договори.
Наетите на тях не губят право
на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се
осигуряват във фонд „Пенсии“
и във фонд „Трудова злополука
и професионална болест“.
Осигурителните вноски се
внасят авансово, преди заявяването на образците на еднодневни трудови договори. Земеделските стопани, обработващи
плодове, зеленчуци, розов цвят
и лавандула, и тютюнопроизводителите могат да заявят образци по всяко време, дори извънработното за администрацията,
чрез специално разработения
софтуер за предоставянето им.
Той позволява автоматично генериране на веднъж вече въведени данни на наети лица, калкулатор за дължими осигурителни вноски и данъци за сметка на
наетите, чистата сума за получаване и др.

увлекат да сеят повече слънчоглед. Високата цена на слънчогледа се определи от сушата –
в Русия и Украйна нямаше добиви и беше нормално цената
да отиде нагоре. Но тази година върви прекрасно – има натрупана влага, засега няма катаклизми, стига да няма някакви сътресения по-нататък. Ако
годината върви нормално, би
трябвало да има съвсем прилични добиви от слънчоглед и
цената няма да е висока“, посочи Радостина Жекова.
Според нея тази година се
очертава да е на царевицата –
тя има много нужда от дъжд и
това е културата, която е особено чувствителна към валежите. В момента се трупа доста влага и вероятно земеделците ще заложат по-скоро на
царевицата. „Април се очертава доста дъждовен, времето
е прекрасно в момента за посевите. Минималните температури се вдигнаха, пшеницата се развива максимално добре, времето е отлично за сеитба, от много време не сме
имали такива отлични пролетни условия“, добави Радостина Жекова.
В момента земеделците
пръскат масово против плевели, посевите се подхранват и
с листни торове. Все още няма
основания за пръскания с фунгициди.

В миналия брой на вестник „Добруджански глас“, на последна
страница, публикувахме тази снимка. Поради техническа грешка
обаче, тя остана без пояснителен текст. Това са апарати за измерване на кръвно налягане, които аптека „Билка“ в град Генерал Тошево дари за нуждите на трите пенсионерски клуба в града.
Актуална информация относно ситуацията с
COVID-19 на територията на общината към 16 април
Към тази дата пациентите с положителен PCR-тест
на територията на община Генерал Тошево са 63. 5
от тях се намират в болнични заведения и 58 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 46.
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

Номинации за попълване на Националната система
„Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г.
От Областна администрация
– град Добрич напомнят, че в
момента тече областен етап
за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021
г. През месец юли национална
комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще
направи аргументирано предложение за вписване на нови
елементи в представителната
листа на страната на нематериалното културно наследство
Областният управител Красимир Кирилов се обръща към
народните читалища, музеите на територията на област
Добрич и юридически лица с
нестопанска цел с предмет на
дейност в областта на нематериалната култура да напра-

вят преглед и предложат номинации от областта за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища
– България“ за 2021 г.
Целта, която е поставена
със създаването на системата
и нейното поддържане, е съхраняване на важни за България и нейната култура знания,
дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование,
както и популяризирането им
чрез публично признание на
национално и международно
равнище.
Процедурата е обявена от
Министерството на културата и преминава в два етапа -

областен и национален, като
право на номинации имат народните читалища, общински,
регионални и държавни музеи
и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.
Областният етап тече в периода април - юни 2021 г. За
селектиране на постъпилите
кандидатури ще бъдат създадени експертни комисии, които включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия
на науките, представители на
регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти,
работещи в сферата на нематериалното културно наслед-

ство.
До 30 юни 2021 г. в Министерството на културата трябва да се представят селектираните за национално ниво
кандидатури. Всички избрани на областно ниво елементи ще бъдат представени както на интернет страницата на
Областна администрация Добрич, така и на официалната
интернет страница на Министерството на културата. В процедурата е разписано през месец юли национална комисия
да обсъди излъчените областни кандидатури направи аргументирано предложение за
вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

Кои пенсионери и кога ще получат еднократна
годишна финансова подкрепа в размер на 120 лв.?

Деца от ДГ „Дъга“ в село Красен взеха участие в инициативата по засаждане на дръвчета на територията на нашата община.
Децата от учебното заведение засадиха няколко фиданки явор,
ясен и бук на различни места в селото и в дворовете на училището и детската градина.

Със Закона за държавния
бюджет на Република България
е определено, че през 2021
г. гражданите в България, на
които пенсията или сборът от
пенсиите заедно с добавките
и компенсациите към тях е от
300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно
годишна финансова подкрепа
за хранителни продукти в размер на 120 лв. Добавката, която се изплаща в размер на 50
лева месечно, няма да се взема предвид, съобщиха от Регионалната дирекция “Социално
подпомагане” в Добрич.
Средствата ще се изплащат
от социалните дирекции въз
основа на предоставена от Националният осигурителен институт информация за хората

с пенсия в посочения диапазон и начина, по който тя им се
изплаща – чрез пощенска станция в страната или по лична
банкова сметка.
За получаването на годишната финансова подкрепа не е
необходимо гражданите да подават заявления. Изплащането
в пощенските станции ще бъде в периода от 19-и до 26-и
април, включително. В същия
период сумите ще бъдат преведени и по банковите сметки на пенсионерите. В случай, че някой от гражданите
не получи дължимите средства
в пощенска станция, от която обикновено взема пенсията
си, е необходимо да се обърне към Дирекция “Социално
подпомагане” по местоживее-

не за уточняване на актуалния
му адрес, за да може да бъде
включен в списъците в следващ
период.
От РДСП напомнят, че всички лица, които са клиенти на
Дирекциите „Социално подпомагане“ ще получат тази еднократна годишна финансова подкрепа по същия начин,
по който получават и помощите си – по банкова сметка или
по пощата.
Лицата, които не са клиенти
на Дирекциите „Социално подпомагане“ (не получават помощи) ще получат еднократната
помощ по начина, по който получават пенсията си – по поща
или по банкова сметка.
В периода 19-26 април 2021
г. ще бъде изплатена еднократ-

на годишна финансова подкрепа за хранителни продукти на
лица, които са придобили право на пенсия до 23.03.2021 г.
и отговарят на горепосочените условия. В следващи три
поредни плащания до края на
2021 г. ще бъдат включени нови лица, които междувременно са придобили право на пенсия, като отпуснатата им пенсия е в диапазона от 300,01 лв.
до 369 лв. и не са били включени в предни плащания или такива лица, които са получили
индексация на пенсията и размера й е в горепосочения диапазон.
Стилияна Пелова –
Директор Дирекция
„Социално подпомагане“
Град Генерал Тошево
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Започна ремонт на общо 7,7 км от второкласния
път ГКПП Кардам – Генерал Тошево
През миналата седмица започна ремонт на общо 7,7 км
от второкласния път II-29 Генерал Тошево – ГКПП Кардам.
Новината дойде от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор на запитване от страна на областните медии.
Ремонтните работи обхва-

щат участъците от град Генерал Тошево до село Кардам /с
дължина 5,7 км/ и между село Йовково и ГКПП „Кардам“
/с дължина близо 2 км/. Дейностите по рехабилитацията на трасето вече започнаха с подготовка и разчистване
на крайпътната растителност
в отсечката между Генерал

Тошево и Кардам. Ремонтът
включва усилване на пътната
основа, където е необходимо,
полагане на нова асфалтобетонова настилка, подобряване
на отводняването, хоризонтална маркировка, нови ограничителни системи и пътни
знаци. Ще бъде ремонтиран и
жп надлеза в участъка Гене-

Рехабилитацията на трасето започна с кастрене и почистване на храстите и дърветата край
пътната настилка.

рал Тошево – Кардам.
Строителните дейности ще
се извършват на малки участъци от 50 метра, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, и
ще се регулира със светофарна уредба и сигналисти. Предвижда се те да завършат до
края на месец октомври.
Пътят от границата до Генерал Тошево не е ремонтиран от 2003 г., като през годините са били извършвани
основно кърпежи. За съжаление обаче ремонтът изключва
участък от около 5 километра в село Кардам, които са
на територията на населеното място, въпреки, че състоянието на пътя там също е лошо. Хората от селото недоумяват защо ремонтът изключва този участък, като през
него преминават всички влизащи в страната ни превозни
средства.
Пътят ГКПП Кардам – Генерал Тошево – Добрич – Варна е
основният, по който преминават леките автомобили, които влизат в страната ни от Румъния и се отправят към българското Черноморие. По него преминават и товарните
автомобили, които отиват към
пристанището във Варна.

Стартира провеждане на анкетно проучване
Националният
статистически институт провежда изследване за доходите и условията на живот сред 9 200
домакинства в цялата страна. През месец април започва
провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021”.
Област Добрич е представена в извадката с повече от
240 домакинства, разпределени в 27 населени места: гр.
Добрич, гр. Балчик, гр. Генерал Тошево, гр. Каварна, гр.
Тервел, гр. Шабла, с. Безмер, с.
Белгун, с. Бенковски, с. Видно,
с. Врачанци, с. Граничар, с.
Гурково, с. Добрин, с. Златия,
с. Каблешково, с. Карапелит, с.
Коларци, с. Кранево, с. Крушари, с. Ломница, с. Оброчище, с.
Победа, с. Подслон, с. Пчела-

ЗАПОВЕД

рово, с. Царевец, с. Черна.
Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на
наблюдение са и всички негови членове. Основните въпроси са демографски, социални,
икономическа активност, достъп до образование и здравен
статус. Основни демографски
и социални характеристики на
домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на
жилището, възраст, пол, образование, семейно положение,
икономически статус и други данни за членовете на домакинството. Монетарни (парични) показатели за доходите и социалното разслоение
на населението: общ доход и
структура на доходите по източници (от работна запла-

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, т.2 от Закона за
опазване на земеделските земи и във връзка със Заповед с
№РкД-20-51/02.04.2021г. на Областен управител на област
Добрич, относно осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии, нареждам:
1. Забранявам в определения от Областният управител на Област Добрич пожароопасния сезон – 05.04.2021г. до 31.10.2021
г., паленето на открит огън и извършването на огневи работи
на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските
територии.
2. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
3. За горепосочения сезон, ТП „ДГС-Генерал Тошево”, собствениците и ползвателите на горски и земеделски територии,
както и лица извършващи дейности в тях да организират и поддържат постоянна бдителност и готовност на персонала и техниката си с цел недопускане на пожари в горски и земеделски
територии на Община Генерал Тошево.
4. ТП „ДГС-Генерал Тошево”, ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени на територията на Община Генерал Тошево да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяването
и поддържането им.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и
ползватели на земеделски земи в близост до горския фонд на
Община Генерал Тошево да поддържат в техническа изправност
и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат незабавно в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти и съоръжения преминаващи или попадащи в горския фонд и земеделските земи на Община Генерал Тошево са длъжни за собствена сметка:
6.1. Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно със-

та, от социални трансфери и
други). Немонетарни (непарични) показатели за условията на живот: основни данни
за жилището (тип и обзавеждане на жилището); проблеми, свързани с жилището и
квартала (населеното място);
достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване. Икономическа
активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта,
сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други). Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.
В периода април – май 2021
г. избраните домакинства ще
бъдат посетени от специално

обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален
въпросник. Домакинствата са
включени в извадката чрез
случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. Изследването се провежда паралелно
във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят
за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на
доходите на домакинствата и
участието им в социалния живот на страната.
По материали на
областните медии

тояние, като ги прочистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;
6.2. Да кастрят и прочистват клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението:
6.3. Да определят, особено опасните в пожарно отношение
места и да ги обезопасяват.
7. Физическите лица. преминаващи или пребиваващи в горския фонд на Община Генерал Тошево, да спазват правилата за
пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и
туристите, разположени на територията на Община Генерал Тошево да проведат съответния инструктаж на членовете си, относно правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.
9. Органите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Генерал Тошево:
9.1. Да спират дейности или експлоатация на машини и съоръжения в разположени или преминаващи през горския фонд
на Община Генерал Тошево, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
9.2. Със съдействието на ТП „ДГС-Генерал Тошево”, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и
потушаване на възникнали горски пожари, както и да осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на предвидените
противопожарни мерки и мероприятия в горския и земеделски
фонд на Община Генерал Тошево.
10. Забранявам през целия пожароопасен сезон изгарянето
на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи и горски масиви в землището на Община Генерал Тошево.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Кратки новини
Разпространяват се нов вид фалшиви електронни съобщения от името и с логото на „Български пощи“ ЕАД, алармират от дружеството. В тях се информира „получателят
на пратка“, че е заявен грешен адрес на доставка и за да
се коригира адресът, клиентът трябва да заплати определена сума.
От „Български пощи“ ЕАД отново обръщат внимание, че
дружеството не изпраща тези съобщения и не изисква по
имейл заплащане на такси за доставка, освобождаване от
митница, корекция на адрес и др. Пощите не провеждат
анкети или игри, не раздават награди и при никакви поводи не изискват лични данни от дебитна или кредитна
карта.

* * *

Задълбочава се процесът на намаляване и застаряване
на населението у нас, смъртността нараства, раждаемостта спада. Това са основните акценти от обследването на демографската ситуация в страната през 2020 година, извършено от Националния статистически институт.
Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916
548 души, с около 35 000 по-малко спрямо 2019 г. Близо 125
000 души са починали през 2020 година. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652, или
с 15.4%. Раждаемостта намалява до 8,5 промила при 8,8 година по-рано. През 2001 година средната възраст на населението е била малко над 40 години, а през 2020-а – тя вече е над 44 години.

* * *

Районен съд - Генерал тошево призна за виновен и осъди
подсъдимият С. Д. Г. за това, че управлявал моторно превозно средство - лек автомобил след употреба на наркотични
вещества или техни аналози – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред чрез техническо средство.
На подсъдимият са наложени следните наказания: Три месеца „Лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието, се отлага за изпитателен срок от три години, глоба в
размер на 500 /петстотин/ лева както и „лишаване от право
да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца.
Възпитателната работа с подсъдимия се възлага на районния инспектор от РУ на МВР по местоживеене.

На 12 април 2021 г. Общински съвет – град Генерал
Тошево проведе извънредно заседание с една точка в
своя дневен ред. Решението е следното:
* На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл.310, ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование, Общински съвет – град Генерал Тошево, реши:
1. Общински съвет Генерал Тошево закрива ДГ „Слънчо“ с. Преселенци, община Генерал Тошево, считано от
01.07.2021 г.
2. Децата да се пренасочат от ДГ „Слънчо“ с. Преселенци към ДГ с. Василево, като им се осигури безплатен
транспорт на основание чл.256, ал.1, т.10 от ЗПУО.
3. Задължителната документация на закритата ДГ „Слънчо“ с. Преселенци да се предаде с приемо – предавателен
протокол на съхранение в ДГ с. Василево.
4. Да се уредят трудово-правните отношения с освободения персонал на детската градина.
5. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.

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.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за връзка: 0879/23 00 24.
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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„Спортист – 2011“ със зрелищно реми срещу „Лудогорец III”
Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) влезе
в серия от три поредни двубоя без загуба в шампионата на Североизточната Трета
лига. В среща от изминалия
23 кръг на първенството, на
собствения си стадион в Генерал Тошево, възпитаниците на Димчо Филев направиха зрелищно реми 3:3, с един
от силните отбори в групата

– този на „Лудогорец III”.
Двубоят беше изключително оспорван и предложи здрава битка по целия терен и куп интересни моменти пред двете врати. Първото полувреме започна вихрено и продължи така до самия
му край. След само 20 минути игра тимът на „Спортист
– 2011“ вече беше натрупал
преднина от два гола. Точ-

ни за домакините бяха Диян
Иванов и Росен Николов. Такъв сценарий и развой на събитията определено не беше
очакван от гостите от Разград. Тяхната реакция обаче
беше светкавична. До края на
първите 45 минути „Лудогорец III” пое контрола на топката и успя да обърне резултата до 2:3.
През втората част гостите

Отборите на "Спортист - 2011" и "Лудогорец III" изиграха запомнящ се двубой.

се опитаха да успокоят играта и да реализират четвърти
гол, с който реално да осигурят победата си, но момчетата на Димчо Филев не се предадоха. Отборът на „Спортист – 2011“ започна да натиска все по-здраво опонента
си, предлагайки му солидни
сблъсъци в центъра на терена и сигурна и стабилна игра в защита. При едно положение пред вратата на гостите пък домакините получиха
правото да изпълнят дузпа,
която Виктор Димитров превърна в гол за 3:3. Този резултат се запази до края на двубоя и по този начин „Спортист – 2011“ прибави още една точка на сметката си.
След този кръг отборът
на „Спортист – 2011“ остава на 12 място във временното класиране със 17 точки в актива си, изоставайки на 4 от „Ботев“ (Нови пазар), който се намира на 11
място. Именно срещу „Ботев“
е следващия двубой на нашите момчета, като срещата ще
се играе в Нови пазар на 24
април (събота) от 16:00 часа.
Убедителен лидер в подреждането а тимът на „Спартак 1918“ (Варна) с 55 точки, следван от „Светкавица“
(Търговище) с 46 и „Черноморец“ (Балчик) с 45.

„Партизан“ с равенство, а „Дружба“ и „Стрела – 2020“
със загуби в „А“ Регионална футболна група

Отборът на „Партизан“ (Василево) завърши наравно 1:1
в домакинството си срещу
„Заря – 2006“ (Крушари) от
поредния кръг на „А“ Регионална футболна група – Зона „Изток“. Момчетата от Василево определено могат да
съжаляват за пропуснатия
шанс да спечелят тази среща, тъй като гостите пристигнаха със само девет футболисти. На терена положенията
пред вратата на „Заря – 2006“
се редуваха едно след друго,
но така и нямаше кой да вкара топката в мрежата. И както
често се случва, против всякаква логика, именно футболистите от Крушари откриха резултата. В единствената
си атака, нападател на „Заря
– 2006“ беше изпуснат от отбраната на „Партизан“ и останал само срещу вратаря, не
сгреши за 0:1. При този резултат завърши и първото полувреме.
През втората част домакините от Василево още повече
увеличиха оборотите и бързо стигнаха до изравнителен
гол. Натискът им до края на
двубоя обаче не даде резул-

тат и срещата завърши без
победител.
В друг двубой от този кръг в
групата, „Дружба“ (Люляково)
допусна загуба с 1:3 от „Калиакра – 1“ (Каварна). Гостите поведоха след десетина
минути игра, но бързо след

това домакините изравниха
и упражниха солиден натиск,
който обаче не доведе до втори гол, въпреки положенията
пред вратата на „Калиакра“.
При 1:1 двата тима се оттеглиха да почиват, а през втората част силите на момче-

тата от „Дружба“ видимо намаляха и те инкасираха нови
две попадения в своята врата.
Третият общински отбор в
групата – този на „Стрела –
2020“ допусна загуба с 0:5
при гостуването си на „Хр.
Ботев“ в село Стожер.

Доза смях
- Повечето момичета напразно ходят на училище - разсъждава мъж в бара. - Жените и без
това знаят всичко!

* * *

В Америка хората работят, ако им плащат добре.
В България хората работят. Ако им плащат добре.

* * *

Една от най-големите дилеми е ще простреля
ли китайски автомат китайска бронежилетка?

"Партизан" (Василево) може само да съжалява за пропуснатия шанс да победи "Заря - 2006".

Четири победи за „Спортбаскет ГТ“ през уикенда
Отборите на „Спортбаскет
ГТ“ (Генерал Тошево) в различните възрастови групи,
водени от треньора Стойо
Стоев, имаха изключително
продуктивен и успешен уикенд в баскетболните първенства за подрастващи. На 17
април спортната зала на СУ
„Никола Й. Вапцаров“ беше
домакин на общо шест срещи
от шампионатите при юноши-

Уважаеми съграждани,
Генералтошевци и днес даряват, както някога. Общината стои зад нас, частния бизнес
също помага. В Генерал Тошево всеки помага,
когато стане дума за читалището. Не случайно казваме „нашето читалище“. Поклон пред
всички, които изпълват със съдържание светлата идея, наречена читалище!
Всеобщи са вярата и убеждението, че въпреки трудностите на икономическата криза, която преживяваме днес и занапред читалището,
неговите деятели и радетели ще разпръскват
светлината на знанието и творчеството и ще
допринасят за обогатяването на живота тук,
за укрепване на българщината и единството
на народа.
Уважаеми членове и съмишленици
на НЧ „Светлина – 1941“,
Вие сте пример за родолюбие и всеотдайност и ние сме истински горди, че във Ваше
лице виждаме последователи на народните будители.
Използваме празничния повод по навършване на нашата 80-годишнина, за да приветстваме всички, които десетилетия наред развиват целенасочена и последователна културно-просветна дейност и съдействат за съхраняването на местните традиции. Читалището е
вековна и неугасваща институция. На нас, генералтошевци, тя дава възможност да формираме онази визия на града, която ни нарежда
като модерен просветен и образователен център в областта. Чрез читалището ние ще успеем да продължим мисията на нашите предшественици.
Нека и занапред читалището да е средище за
художествена и творческа самодейност, място, където се пази историята на град Генерал Тошево, като съвременен информационен
център и желана територия за срещи на млади и стари.. И ако тези 80 години отекнат като камбана във всеки от нас, ще усетим колко добро ще се събуди. Това е чудото – живо е
читалището и заедно с него е жив българският дух и талант!
Благословени бъдете днес и вие, които сте
приели мисията и сте се врекли – да съхраните и предадете на поколенията възрожденския дух на първите записали имената в читалищния летопис. И вчера и днес за всички ни
НЧ „Светлина - 1941” е крепост на духа и просвещението, в което огъня на книжовността и
творчеството е хвърлил своята искра. Нека заедно да я съхраним и поддържаме жива! За да
ни има като България! Днес, утре и завинаги!
НЧ „Светлина – 1941“
Град Генерал Тошево
Да поддържаме и съхраняваме
крепостта на просвещението

те до 19 години и момчетата
до 14 години в Регион „Добруджа. От тези шест двубоя,
четири бяха с участието на
домакините от „Спортбаскет
ГТ“, като те успяха да спечелят и четирите.
При момчетата до 14 години „Спортбаскет ГТ“ победи
тимовете на „Варнабаскет“
(Варна) и „Вихър 2002“ (Вълчи дол), съответно с 56:31 и

70:48. Срещата между „Варнабаскет“ и „Вихър 2002“
пък завърши при резултат
60:36.
При юношите до 19 години
„Спортбаскет ГТ“ също записа две победи – над „Добрич
93“ (Добрич) със 77:29 и над
„Кария“ (Шабла) с 56:41. Двубоят между „Добрич 93“ и
„Кария“ приключи при резултат 28:63.

Баскетболистите на Стойо Стоев демонстрираха дисциплинирана игра във фаза
защита и точност при ударите в подкошието. Момчетата
показват, че с всеки следващ
двубой израстват все повече
и повече, а резултатите срещу равностойни съперници
от градове като Варна, Добрич, Шабла и Вълчи дол доказват прогреса им.

