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Официално беше открита реновираната сграда на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 25 юни се състоя
официална
церемония
по откриване на реновираната сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и новите гаражни клетки за пожарните автомобили в град
Генерал Тошево. На събитието присъстваха кметът
на Община Генерал Тошево Валентин Димитров,
областния управител на

Добрич Васил Карапанчев, гл. комисар Николай
Николов – директор на
Главна дирекция ПБЗН и
комисар Дарин Димитров
– директор на Регионална
дирекция ПБЗН – Добрич.
Обновяването на двуетажната сграда беше реализирано по Оперативна програма „Региони в
растеж“, проект: „Повишаване на енергийната
ефективност в обществе-

ни сгради, с адреси: Ул.
Д. Благоев №6 – сградата
на „Пожарна безопасност
и защита на населението“, ул. „Васил Априлов“
№18 – Дирекция „Социално подпомагане“, ул. Трети март“ №8А – Гранично управление – град Генерал Тошево и многофамилни жилищни сгради, с
адреси: ул. Васил Априлов“ №2 и ул. Трети март”
№10“. Общата му стой-

ност е 1 226 553 лв. (в
това число участие от ГД
ПБЗН – София с 26 643.30
лв.), като вече всички
сгради – трите обществени и двете многофамилни
жилищни, са завършени.
Реновирането на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Генерал
Тошево, включваше дейности по подмяна на дограма, топлоизолация на
стените, хидроизолация
на покрив, ремонт/подмяна на електрическата
и ВиК инсталация в общите части на сградата, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части. Извършените
ремонтни дейности целят
по-малко енергопотребление, икономия на разходите за отопление през
зимния сезон, обновяване екстериора и интериора, както и удължаване
живота на сградата като
конструкция. Въвеждането на енергоспестяващите мерки в сградата, ще
допринесе и за по-чиста
околна среда чрез намаляване на вредните емисии на парникови газове в
атмосферата.

45 зрелостници от ПГ по земеделие „Тодор
Рачински“ получиха дипломи за средно образование
В ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ тържествено бяха връчени дипломите за средно образование и свидетелствата за професионална
квалификация на випуск
2021. Всички зрелостници успешно положиха
държавните зрелостни
изпити и държавните изпити по теория и практика на специалността.
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров и директорът
на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ Кристияна Иванова поздравиха
зрелостниците и заедно
с дипломите и свидетелствата връчиха на 11 отличници и на изявените ученици плакети, грамоти, сертификати и награди за отличен успех.
Преди
официалния
старт на кандидат-студентската кампания много зрелостници от випуск 2021 имат вече придобити студентски пра-

ва във ВУЗ-ове. Някои са
студенти още от 11 клас
благодарение на завоюваните призови места на
национални състезания,
олимпиади и конкурси.

Тази година в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ бяха раздадени два
златни медала – на Симона Василева Николова и Василка Пламено-

ва Тодорова, а училището може да се похвали с
възпитаник, който има
две пълни шестици на
ДЗИ – това е Симона Николова.

80 години читалище
в село Росица

Поредната кръгла годишнина беше отбелязана преди броени дни
в нашата община. Този
път повод да празнуват
имаха жителите на село Росица, които с тържество отбелязаха 80 от
създаването на НЧ „Йордан Йовков – 1941”. Гости на събитието, което
се проведе на 25 юни,
бяха кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров, началник Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция” Маргарита Великова, много читалищни секретари, кметове
и кметски наместници,
бивши самодейци и гости на селото.
Близо
двучасовата програма започна
с кратки исторически
сведения за НЧ „Йордан
Йовков – 1941“. Секретарят на културната институция в селото Снежанка Георгиева запозна гостите с малко известни факти от създаването на читалището
да наши дни. „Преди 80
години нашите предшественици, водени от
стремежа си към знание и от желанието си

да сплотят хората и да
съхранят традициите, са
създали читалище в това красиво село, защото
осъзнавали, че именно
културата и образованието са факторите, които
просветляват човешкия
дух и го водят по пътя на
развитието и прогреса“,
се обърна към гостите
Снежанка Георгиева.
След
официалната
част на сцената се появиха самодейците от
фолклорния състав и
вокалната група към читалището. Поздрав към
гостите на събитието
отправиха и три малки
деца, които впечатлиха
с певческия си талант.
Кулминацията на празненството беше гостуването на даровитите
деца от Представителна танцова студия „Добруджа“ – град Добрич, с
ръководител Стоян Господинов. Присъстващите в залата бяха омагьосани и от страхотните
танцувални изпълнения
на децата, които показаха, че приемствеността между поколенията
е пътят за съхраняването на изконните български традиции.

О Б Я В А
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с
тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, три,
пет и десет стопански години, считано от стопанска
2021-2022 година. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са
публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00
лв., до 12:00 часа на 09.07.2021 г. и се получава в
Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град
Генерал Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.
Депозит и заявления а участие се приемат до 15:00
часа на 09.07.2021 г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 12.07.2021 г. от 09:00часа в Административната сграда на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, зала „Дора Габе“,
трети етаж. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр. 25 и 05731/8939.
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„... Който не е расъл в Добруджа, нему тя е скучна и безцветна“ казва великата Дора Габе, но за нас родените и откърмени с
нейното мляко, дишали нейния въздух, Добруджа е живот, род,
спомен за минали времена и надежда за утре. Всичко в ежедневието ни от векове е било и ще си остане свързано с нея. Всеки
цикъл от живота на добруджанеца е съобразен с циклите на земята и нейната обработка.
Земята тук има други измерения. Тя не е само нива, тя е дом,
храна, сигурност и спокойствие за бъдещето. Важно е да я предадем нататък такава, каквато я получихме – чиста, изстрадана, обичана и мечтана.
Живяхме и в други времена, времена в които връзката ни със
земята, по един или друг начин беше прекъсната, обстоятелствата и нуждата ни отделиха от нея. Но когато поколения преди теб са обичали и умирали за малкото парченце нива и когато тази земя сега вика за помощ, не му трябва много на добруджанеца да си спомни заръките на бабите и дядовците си, да
се върне, да застане твърдо стъпил на чернозема с ясното съз-

нание, че няма да е лесно, но трябва да се бори да я запази. Защото си заслужава и защото го дължим на предците си, на себе си и най-вече на децата си. Какви родители ще бъдем и какъв пример ще дадем, ако разрешим на безхаберна държава или
на чужди интереси да я потъпчат? Добруджа не е място за експерименти, тя е част от нас, тя е част от гените ни, тя е това,
за което пеем в песните, в онези уморени, тежки добруджански
песни, които дори да не знаеш езика, ще те разплачат, защото
носят векове страдание, тъга, тежък труд и борба за хляб. Кои
сме ние, че да го допуснем? Ние ли ще сме най-слабата брънка в хилядолетната история на Добруджа? Ние ли ще сме поколението, което ще я изтъргува и ще позволи на някой да се подиграва с нея? Ако го допуснем предаваме родовете си, предаваме миналото си и евтино продаваме бъдещето на децата си.
Никой от нас няма право да остане безучастен, затова сега, когато е време да избира, добруджанецът трябва да направи правилния избор. Този избор, който ще запази земята и достойнството му и който ще му позволи да продължи грижата за нея,

защото когато ние се грижим за земята, обичаме я и я почитаме, тя ни се отплаща.
Всеки, пътувайки по шосето между добруджанските ниви се е
чувствал, като част от картина на велик художник – тук слънчевото жълто, там тучно зелено или приказно лилаво и всичко това обединено от безкрайно синьо и не можеш да разбереш къде свършва земята и започва небето, защото всичко е едно цяло. Даваш си сметка, че това го е имало преди, трябва да остане и занапред, а това е наша отговорност днес.
„Никъде слънцето не захожда тъй голямо и тъмночервено и
не си отива толкова бавно, както тук. Сякаш не му се ще да залезе, а след залязването дълго още денят не се решава да си
отиде. Тогава изведнъж става съвсем тихо. От съседното село
се чува камбанен звън и лъхва мирис на прясно сено…“ продължава своите „Впечатления от Добруджа“ Дора Габе и няма какво повече да добавим. От нас се очаква да я опазим. Да запазим тишината, камбанния звън и мирисът на сено! Дължим го
на децата си!

Ще се погрижим. Ние, депутатите от Демократична България!
Цялата програма на коалицията можете да прочетете на www.demokrati.bg/programa.

Гласувайте с номер 23 в бюлетината на изборите на 11 юли 2021
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Възраждане: Модернизацията на железопътната инфраструктура в
Североизточна България е наложителна
Време е централната власт да осъзнае значимостта на Добруджа

„Над един милиард лева ще глътне модернизацията на няколко жп участъка”, „Половин милиард лева се влагат в модернизация на жп участъка Костенец-Септември”, „Подписаха договорите за модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман” – това са само част от заглавията в националните медии през последната година, свързани с развитието и модернизацията на
железопътната мрежа в страната. Нито една новина обаче не се
отнася за Североизточна България. В началото на април Института за управление на програми и проекти публикува информация, че изграждането на ключови жп отсечки у нас е част
от приоритетите в Програма „Транспортна свързаност“ 20212027 г., която предстои да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия. Оказва се обаче, че Добруджа и Североизточна България за пореден път не са сред ключовите за страната региони. И докато през изминалите десет и повече години
бяха извършени многомилионни инвестиции по жп трасетата
в страната и приоритетно в Южна България, то Североизтокът
за пореден път не попада във фокуса на централната власт в
страната.
„Добруджанското лоби в парламента”, за което партиите и
депутатите от Добричко говорят от началото на прехода, не е
казало дори и дума по въпроса. Единствено партия „Възраждане” и нейните кандидати поставиха въпроса на дневен ред още
на изборите през април. За възрожденци развитието и модернизацията на железопътната инфраструктура в Североизточна
България е сред основните приоритети.
Този вид транспорт е пряко свързан с привличането на инвестиции и откриването на нови промишлени мощности в региона. Пътуването от Добрич до Варна с влак в момента отнема
близо два часа и това отблъсква не само пътниците, но и бизнеса. Изграждането на ново скоростно и електрифицирано ЖП
трасе между Силистра-Тервел-Добрич и Варна, ще постави Североизточна България по съвсем друг начин на инвестиционната карта на страната, категорични са кандидатите за народни
представители от листата на партия „Възраждане” в Осми многомандатен избирателен район – Добрич.
Пътуването между Добрич и Варна може да отнема помалко от 30 минути, а между Силистра и Варна приблизително 1 час. И, ако за някой това звучи нереално за реализация, от „Възраждане” припомнят, че влаковете в Южна България вече се движат със скорост около 150 км/час.
Новите ЖП коридори ще открият възможности в редица сфери
като туризъм, промишленост, здравеопазване. Добрата свърза-

ност между областните центрове на Североизтока ще привлече нови инвестиции в региона и ще реши редица проблеми в
областта.
В предизборната си възрожденци поставят акцент и върху
цялостната значимост на Добруджа за страната, която обаче
вече 30 години продължава да не бъде осъзната от централната власт в България.
От Възраждане припомнят, че в началото на юни в Добруджа
бяха отбелязани две значими годишнини – 70 години от основаването на Добруджански земеделски институт и 70 години от
сформирането на 26-ти Разузнавателен авиационен полк - Добрич. Благодарение на това в два поредни дни регионът ни успя да намери място и в националните медии – нещо, което се
случва рядко.
От Добруджански земеделски институт за пореден път биха камбаната, че работата на учените е силно неглижирана от
страна на държавното ръководство в продължение на десетилетия и науката днес продължава да се развива единствено и
само благодарение ентусиазма на хората, отдали живота си на
нея. Признанието на директора на института, че в ДЗИ „по една или други причини, нямаме главен агроном, нямаме зам.директор и ръководител производство, нямаме и хора на други важни длъжности в ръководството“, ясно показва докъде е
стигнала абдикацията от страна на управляващите относно тази изключителна важна за региона на Добруджа и страната институция.
Относно 70-годишнината на 26-ти Разузнавателен авиационен полк – Добрич, може да се припомни само, че в Авиобазата
самолети не летят от 20 години, а теренът е изоставен и няма
никакви планове за неговото развитие – дали отново, като военно летище или като индустриална зона.
За членовете и ръководството на партия Възраждане, тези
две годишнини показват ясно, че Добруджа е от изключително
важно значение за развитието и сигурността на България. Хранителният и военен суверенитет са два от основните стълбове,
гарантиращи съществуването и благоденствието на всяка държава. Както се вижда обаче, към 2021 г. хората, които работят за хранителния суверенитет на България са оставени да се
оправят сами, а военните в нашия региона вече дори ги няма.
Потенциалът за развитие на Добричка област е огромен, но
през изминалите десетилетия той така и не попадна във фокуса на висшето ръководство на държавата, което както знаем
се намира в София. И докато за редовия гражданин досегът с

властниците в столицата е невъзможен, то за народните представители от Осми многомандатен избирателен район – Добрич
той не би трябвало да представлява проблем. Една от целите, с
която добруджанци изпращат своите народни представители в
Парламента е да работят и лобират за осъществяването на полезни и значими за нашия регион дейности, инициативи и стратегии. През годините обаче малцина от народните избраници
действително свършиха нещо полезно за региона.
На предстоящите парламентарни избори на 11 юли жителите
на областта отново ще отидат до урните и ще дадат своя глас.
Преди да пуснат бюлетината обаче, нека първо помислят, какво
точно направи за Добричка област партията, на която се доверяват и кандидата за народен представител, на когото гласуват
доверие – не само през изминалите 2-3 мандата, но и като цяло през 30-годишния преход.
Възраждане е партия, която не е участвала в десетилетния погром над България и Добруджа. Възрожденци имат самочувствието на честни, отговорни и независими от статуквото хора. От основаването на Възраждане през 2014 г. в старата българска столица Плиска досега, членовете й са участвали
в редица родолюбиви инициативи и кампании. Наред с културно-просветните дейности, възрожденци бяха тези, които се опълчиха открито на статуквото и понесоха последствията без да
се огънат. Обгазяването и побоя над възрожденци през първите месеци на 2020 г. бяха само началото. Апогеят на репресиите срещу ръководството и членовете на партията бе достигнат, когато Прокуратурата на Република България и Държавната агенция за национална сигурност поискаха заличаването на
Възраждане. За наша радост, този път българският съд следва
закона и остана безпристрастен, като не се поддаде на натиска
и фалшификациите и не допусна за втори път в новата българска история да имаме заличаване на партия /през 1947 г. съдът, под натиска на БКП, закрива партия БЗНС и обесва нейния
лидер Никола Петков/.
Опитът е научил възрожденци, че след бедствието не трябва да идва отчаяние, а напротив – увереността в добруването
и просперитета. Кандидатите за народни представители и членовете на партия Възраждане са непоколебими в своето виждане за една възродена във всяко отношение Добруджа – демографско, икономическо и културно. За да се случи всичко това
обаче, е необходимо този път да изпратим в Народното събрание хора, които ще отстояват интереса на своя регион и ще лобират за него.

Време ни е за Възраждане – с бюлетина № 11.
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С пълна сила започнаха незабравимите
забавления в Лятна академия „Патиланци“

Само преди две седмици
беше даден стартът на поредното издание на най-жадуваното и чакано забавление за
най-малките в град Генерал
Тошево – Лятна академия „Патиланци“. В лятното училище
продължават да се записват
нови деца заради удължената
учебна година, а разнообразните дейности вече се провеждат с пълна сила.
Още в първите дни малките
патиланци имаха занимания
по апликация. Те трябваше да
направят апликации със смесени материали и апликации
с пуканки. Разбира се, второто апликиране беше далеч поинтересно и … вкусно! Възпитателите при ЦПЛР – Център за работа с деца в града
се опитват всеки ден да предоставят на децата най-различни занятия, игри и образователни уроци и практики.
Не на последно място остава

и четеното на книги от задължителната литература за лятната ваканция на децата.
Тепърва предстоят още по-

интересни и незабравими
развлечения като приготвяне
на вкусни и красиви сандвичи и палачинки, разходки из

„Заедно можем да продължим”

Лятото отново е тук и е време за повече щури игри, забавления и веселия! Въпреки епидемична обстановка в
страната, свързана с разпространението на COVID-19, предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ за деца на възраст от 6 и 7 години
по проект № BG05M9OP0012.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд, стартира
на 05.07.2021 година.
Капацитетът на летните гру-

пи сформирани в двете детски
градини в града – детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи юни“ е 30 деца. Целта на дейността е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални
умения в предучилищното образование. През целият месец
на малките възпитаници в детската градина им предстои да
обогатяват своите познания по
български език, математика,
околен свят, да посетят забележителностите в нашата община и извън нея, и не на последно място да се забавляват чрез различни игри – „Бързи, смели, сръчни“ „ Рисунки
на асфалт“ „ Открий съкрови-

щето“ „Как да се движим безопасно?“ и други! Летните групи ще предоставят полудневни дейности, от 08:00 часа до
12:00 часа, като на всички деца е осигурена закуска и обяд
със средства по проекта! А за
най-смелите,
най-бързите,
най-щурите ще има и награди!
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на
Европейския социален фонд.
Община Генерал Тошево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или ОП
РЧР.”

тайнствените места на нашата община, пижамени партита, музикални и танцувални
конкурси и много други.

С поредното страхотно
представяне могат да се похвалят талантливите деца от
школа „Фолклорни традиции“
с ръководител Веселина Куцарова при ЦПЛР – Център за работа с деца в град Генерал Тошево. В XVII-то издание на Националния фолклорен фестивал „Фолклорен извор“, град
Варна, второ място и сребърен медал спечелиха Стефан
Бучекчиев, и Цветелина Маркова. В конкуренцията на десетки деца, Стефко и Цвети
се представиха великолепно
и впечатлиха жури и публика.
Грамоти за отлично представяне и медали получиха и Женя
Бучекчиева, Гергана Новакова,
Мелиса Хасан и Полина Николаева.

Конкурс
по оферти

З А П О В Е Д

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел
обезпечаване нормалното провеждане на Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г, нареждам:
1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на алкохолни напитки в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, барове, дискотеки, клубове, павилиони, открити щандове на улиците и други, както и употребата им на обществени места на
територията на Община Генерал Тошево от 22:00 часа на
10.07.2021 г. до 12:00 на 12.07.2021 г.
2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения
ред на територията на общината.
Забраната не се отнася за обществените заведения, в
които се провеждат предварително планирани семейни обреди и ритуали (сватби, кръщенета, тъжни обреди).
При неизпълнение разпоредбите на настоящата заповед,
на лицата, извършили административното нарушение, да
бъде наложено наказание – глоба по реда на Закона за административните нарушения и наказания, във връзка с разпоредбите на Наредба 1 на Общински съвет – град Генерал
Тошево за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Генерал Тошево.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Фирма „Анто Рент“ ЕООД е новооткрита фирма в региона на
Добруджа и се занимава с отдаването под наем на химически тоалетни.
Ние предлагаме набор автономни кабини за строителни обекти и събития (публични или частни събития, концерти, фестивали, в паркове и градини, на плажа и др.)Фирмата фокусира своята дейност върху една професия, като по този начин се адаптира
точно към Вашите очаквания!
Ние от АНТО РЕНТ използваме санитарни продукти от най-високо качество, икономични, на най-добра цена и отговарящи на
нови нужди по отношение на устойчивото развитие. Фирмата е
единствената по рода си за отдаване под наем на химически тоалетни със седалище в регион Добруджа, с което предоставя високо качество на обслужването в района!

За контакт с нас: тел: 0889 841 162
или на нашия сайт: www.antorent.com

Читалищното настоятелство на НЧ „Светлина – 1941“ в град
Генерал Тошево, обявява конкурс по оферти за отдаване под наем на земеделска земя за срок от една година 2019-2020 с обща площ 48, 514 дка,
от които:
1. Имот № 268002 с
площ 31, 691 дка, начин на трайно ползване “производствен
терен“,
III
категория, частна общинска собственост съгласно АОС № 3544 от
25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с
площ 16, 823 дка, начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост съгласно АОС
№994 от 17.08.2004 г.
3. Конкурсът ще се
проведе на 17 юли от
10:00 часа в НЧ „Светлина – 1941“
4. Оферти за участие се приемат в НЧ
“Светлина – 1941“ на
втория етаж в отдел
„Счетоводство“.
5. Краен срок за подаване на офертите
-14 юли 2019 г.

Телефон за повече информация:

0889/66 59 17

Доза смях
Бащата към Иванчо:
- Обади ми се класната ти, и ме вика утре в училището. Защо?
- Не знам, не съм я виждал от месец!

* * *

Учителят по история се обръща към класа с въпроса:
- Мислите ли, че има прилика между Наполеон и
Дон Жуан?
- Да, и двамата са били завоеватели - отговаря
най-нахаканият ученик.

* * *

Жената си мисли, че съм с любовницата. Любовницата - че съм с жената. А аз съм при мама и щастливо пия чай.

