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Трафопостът в парка се превърна в
новото арт пространство на Генерал Тошево

И този път Община Генерал
Тошево показа, че изкуството
е живо благодарение на широко обхватната и идейно заредена културна дейност, която
се реализира през последните
години. Седмица, след като се
откри изложбата с живописни платна на съвременни бъл-

гарски художници, творили в
село Красен, в дните между
16 и 19 юли в Генерал Тошево се проведе първият Пленер
на уличното изкуство „Графити“ `21. В рамките на няколко дни четирима майстори
на спрея от региона твориха
върху трафопоста в градския

парк и предизвикаха огромен
интерес сред жителите и гостите на нашия град. По иначе
не толкова приветливия траф,
казано на жаргон, вече са изрисувани емблематичните за
Добруджа слънчогледи, красива нашенка с житни коси,
гербът и символът на община-

Трафопостът в парка на град Генерал Тошево вече е по-привлекателно място за младите хора.

та, както и къща с характерната за възрожденска България
архитектура.
Инициативата за събитието идва от Община Генерал Тошево, като значима роля за същинската организация на проявата има и нашият съгражданин Мирослав Димитров, чиито графити могат
да се видят както в родния му
град, така и в Добрич, и в столицата София.
Основната идея на пленера е да се подобри градската
среда на Генерал Тошево, като се облагородят и социализират някои по-неглижирани нейни части чрез съвременни и нестандартни форми на графичното изкуство,
съобразени с околната среда, природните дадености и
културните традиции на общината. По този начин могат
да се стимулират творческите
търсения на младите творци
от региона, чрез възможност
за активна творческа работа,
която да популяризира община Генерал Тошево като място
с атрактивна градска среда,
богато културно-историческо
наследство и възможности за
бъдещо развитие.

Започнаха строително-монтажните дейности
по изграждането на траурен дом в града

В гробищния парк на град
Генерал Тошево вече вървят
строително-монтажните дейности по изграждането на новия траурен дом. Обектът ще
бъде реализиран по Проект
„Красива България“, като общата му стойност е 267 634
лв., от които 117 759 лв. са
директно финансиране от
Министерството на труда и
социалната политика, а 149
875 лв. е съфинансирането от
страна на Община Генерал Тошево. В сумата са заложени и
10 705 лв. за провеждане на
обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”
на регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда“ безработни
лица.
Ремонтните
дейностите започнаха със събарянето на досега съществуващата сграда и с изграждането на
нов траурен дом в гробищния
парк. Новата постройка е тухлена и е стигнала почти до
тавана и покрива, като вече

се обособяват отделните помещения вътре в нея. Те ще
бъдат следните: зала за поклонения, хладилна камера,
помощни помещения и санитарни възли.
Ще бъде продължена огра-

дата на гробищния парк, а за
по-лесен достъп до сградата
на трудноподвижни граждани, ще бъде изградена и външна рампа. Ще бъде обособено
и специално място за паркиране на катафалката.

С реализирането на поредния обект по Проект
„Красива България“ ще се
обнови и подобри обществената среда и социалната инфраструктура в община Генерал Тошево.

Поклон пред Апостола на свободата.

На 18 юли България за пореден път склони глава пред най-свидния си син – Апостола на свободата Васил Левски.
По повод 184 години от рождението на Васил
Левски ръководството на Община Генерал Тошево поднесе цветя пред паметника му в парка. Така, макар и символично, кметският екип, начело
с кмета Валентин Димитров, културни институции и признателни граждани отдадоха заслуженото пред Апостола на свободата.
На 18 юли през 1837 г. се ражда един от найсмелите герои на България, който оставя светла
диря в народната памет - Васил Левски. Той е гениален теоретик и революционер, стратег и организатор на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те години на ХІХ
век. За няколко години, почти сам, създава множество революционни комитети из българските земи, които после са основата на Априлското въстание и на Освобождението на България,
а демократичните му идеи са идеал, недостигнат и днес.

Попитай кмета
През миналия месец Община Генерал Тошево поднови единствената по рода си инициатива в цялата страна – „Попитай кмета“. Срещата се проведе в
село Кардам. Сега домакин на месечната кампания
ще бъде село Красен. Целта и е чрез диалог да направи гражданите реални участници в управлението. В рамките на срещите, те ще могат да отправят
питания и предложения към кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и неговите заместници. Паралелно с това ръководството ще представя отчет за извършеното до момента, актуалните
задачи за месеца и ще анонсира най-важните предстоящи проекти.
Срещата с местните жители ще се състои в кметството на село Красен на 29 юли (четвъртък) от
10:00 часа.

ВАЖНО

Строежът на новия траурен дом напредва бързо.

Уважаеми читатели, уведомяваме ви, че следващият брой на вестник „Добруджански глас“ ще
излезе на 17 август (вторник). През идните две
седмици вестникът няма да излиза, тъй като служителите на печатница „Нилекта Принт“ – Добрич, излизат в плануван годишен отпуск.
В следващия брой на вестника ще може да намерите информация за взетите решения на последното заседание на Общинския съвет, интересни материали и снимки от Празника на хляба, житото и Добруджа, който ще се проведе в
село Спасово; общинската кампания „Попитай
кмета“ от село Красен; агро новини, образователни инициативи; първият двубой на футболен
клуб „Спортист – 2011“ в Североизточната Трета лига за новия сезон и много други…
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Новите депутати от област Добрич Окончателни резултати
от изборите на 11 юли
Централната
избирателна комисия официално обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шесто-

то Народно събрание. Според
окончателните данни партия
“Има такъв народ”, която е победителят на изборите от 11
юли, печели 65 места в парла-

мента. Коалицията ГЕРБ-СДС е
втора политическа сила с 63ма депутати. Коалиция “БСП
за България” вкарва 36, Демократична България – 34, ДПС –

Това са новите народни представители от област Добрич.

29 и “Изправи се! Мутри вън!”
– 13.
В предсрочните парламентарни избори за Народното събрание първа политическа сила за област Добрич е “Има такъв народ“ с 23,92%. На втора
позиция е ГЕРБ/СДС с 21,64%,
на трета е “БСП за България“
- 17,63. Четвърти резултат има
ДПС - 10,73% , пето място за
„Демократична България“ с
8,71%. Шести в добруджанската класация е коалиция “Изправи се! Мутри вън“ с 4,93%.
Вече е напълно ясно и разпределението на мандатите по
избирателни райони. За 8-МИР
Добрич тя е два мандата за
“Има такъв народ” и по един за
ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС и Демократична България. “Изправи
се! Мутри вън!” не вкарва депутат от Добрич.
Така официално новите депутати от област Добрич са:
“Има такъв народ” – Дилян
Господинов и д-р Ивайло Христов; ГЕРБ-СДС – Деница Сачева; БСП за България – Димитър
Данчев; Демократична България – Албена Симеонова; ДПС
– Д-р Хасан Адемов.

Слънчогледът е в отлично състояние
В средата на най-горещата
част от годината състоянието на слънчогледа е много добро с оглед на валежите, които паднаха по време на вегетацията. Наблюдава се малко
закъснение на цъфтежа, но то
е в резултат на студеното време и обилните валежи през
пролетта. Добрите новини ид-

ват от селекционера по маслодайната култура в Добруджанския земеделски институт доцент Галин Георгиев.
Слънчогледът в момента е
във фаза масов цъфтеж и ако
валежите спрат и няма големи
горещини, той ще се опраши
и ще даде много добри добиви. Болести по посевите не се

наблюдават, но по думите на
доц. Галин Георгиев се очаква
те да се появят след цъфтежа.
„Опасни са гниенията по
питата – мокро и сухо, добре е
да се наблюдават особено посевите, при които не е спазен
сеитбооборот и при необходимост веднага да се третират с
фунгицид, след цъфтежа. Ако

се хвърли фунгицид, няма да
има загуба, защото добивът ще
компенсира разходите за препарата”, казва специалистът.
Очаква се жътвата на слънчогледа да закъснее с около 10 дни. „Всичко се измества с 10 -15 дни, друга година
по това време почти приключваше цъфтежа на слънчогледа, сега виждаме, че е в масов
цъфтеж и краят му, може би
ще дойде след седмица. Причината е, че пролетта беше
студена и дъждовна, юни също
все още беше дъждовен и студен, юли месец започна да се
затопля до 30 градуса” – сподели още селекционерът.
По думите му добивите ще
бъдат нормални за културата: „Може да се получат добиви до 300 – 400 кг и нагоре. Там, където има спазена
технология и сеитбооборот и
добро хранене на растенията,
можем да очакваме и рекордни добиви. Предвид високата
влажност те ще бъдат по-високи от предходната сушава година”.

Вредители унищожават горите с ясен в област
Добрич, вземат мерки за ограничаване на щетите
Два вида корояди и други
вредители увреждат проводящата тъкан на ясеновите растения в полезащитните горски
пояси в област Добрич. До две
седмици се очаква да бъдат ясни окончателните резултати от
последните взети проби.
Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна
България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с
по-устойчиви видове. До това
заключение са стигнали експерти от Института за гората
към БАН, Регионална дирекция по горите-Варна, Лесозащитна станция, Североизточно държавно предприятие и
Държавно ловно стопанствоБалчик. От миналата година учени и лесовъди наблюда-

ват увредените пояси и взимат
проби от тях. Според специалистите причините за съхненето са комплексни и е време да се вземат по-ефикасни
мерки, защото прочистването
само на изсъхналите дървета
не дава резултат.
Климатичните условия в
Добруджа са много сурови, като предните години имаше значително засушаване, което се
отрази негативно на поясите.
При пробовземането са установени два вида корояди и други вредители, които увреждат
проводящата тъкан на растенията и те бързо отслабват и загиват, обясняват от Института
за гората. До две седмици ще
приключи изследването на последните взети проби и тогава
учените ще обявят окончател-

но всички патогени и вредители, които унищожават едни от
най-важните полезащитни съоръжения в Североизтока. Част
от пробите ще бъдат изпратени за анализ в лаборатории зад
граница, за да се потвърди или
отхвърли хипотезата, че изключително агресивни инвазивни
патогени са нападнали ясените
в тази част на страната.
След окончателното обявяване на резултатите учените от
БАН ще категоризират поясите в зависимост от състоянието им. Най-силно увредените
трябва да бъдат изсечени, защото съхненето при тях е необратимо. След почистването на
засегнатите площи ще бъде извършено залесяване с видове,
които са адаптирани към условията в Добруджа – червен дъб,

цер и космат дъб, а като спътници могат да се използват
сребролистна липа и явор. Лесовъдите и преди са се сблъсквали с периода на засушаване,
които са довели до значителни поражения при зимния дъб,
черния бор, цера и др. Благодарение на приложените мерки лесовъдската колегия винаги се е справяла с проблемите
и сега час по-скоро трябва да
се пристъпи към ограничаване
на щетите и възстановяване на
засегнатите пояси.
Част от поясите в стопанствата в Балчик, Генерал Тошево и Добрич ще бъдат възстановени със средства по проектите „Земите и горите на орела“ и „Горите на Североизтока“. И двата проекта са по
програма LIFE.

На 16 юли Централната
избирателна комисия обяви изборните резултати при
100% обработени протоколи.
Партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“
е първа политическа сила
с 24.08% или 657 824 получени гласове. Коалицията ГЕРБ-СДС на Бойко Борисов е втора с резултат
от 23.51% или 642 165 гласа. Това прави разлика от 15
659 гласа. Третата полити-

получава 6.23% от гласовете от чужбина.
В сравнение с предишния
парламент (определен от
изборите през месец април
тази година) най-много депутати губи ПГ на ГЕРБ-СДС,
която в предишното Народно събрание имаше 75 депутати, а сега тя ще бъде представлявана само 63 души –
най-ниското представителство за партията на Бойко
Борисов, откакто е влязла за
пръв път в парламента. Няма

ческа сила е коалиция „БСП
за България“ с 13.39% подкрепа, а четвъртото място
е за Демократична България с 12.64%. Петата партия в следващия парламент
е ДПС с подкрепа от 10.71%,
а шеста коалицията „Изправи се. Мутри вън“, която получава 5.01% подкрепа и по
този начин прескача прага
на 4%-бариера.
Под нея, но със значителен брой гласове, които им
гарантират партийна субсидия остават коалицията на
патриотите с 3.14%, партията „Възраждане“ с 3.01% и
формацията, зад която стои
Васил Божков „Българско
лято“ с 1.82%. За отбелязване е, че „Възраждане“ печели значителен процент от
гласувалите зад граница. Тя

конкретна област, в която
партията да губи драстично
мандати, но в редица избирателни райони резултатите ѝ се смъкват дотолкова,
че да загуби по един представител.
Междувременно победителят от изборите „Има такъв народ“ качва броя на народните си представители с
14 - от 51 на 65. Ръст има и в
представителството на „Демократична България“, които вместо досегашните 27
депутати ще имат 34.
При останалите формации се наблюдава спад в
броя на народните представители. Така БСП ще намалят парламентарната си група със седем депутати, ДПС
- с 3, а „Изправи се! Мутри
вън!“ - с един депутат.

Жътвата на лавандула
е към своя край

Жътвата на лавандула в област Добрич вече е към своя
край. От общо 89 300 декара с
насаждения в областта, досега са реколтирани над 65 000
декара (към дата 23 юли). Данните са оповестени от пресцентъра на Министерството
на земеделието, храните и горите.
В момента по много полета стои неожъната силно затревена лавандула, която по
всяка вероятност няма да бъде прибрана. Не са ожънати
и младите насаждения от покъсните сортове. Земеделските стопани изчакват тъй като
самата жътва в региона закъсня заради дъждовния юни,
който тази година обърка плановете на всички по веригата.
Според официалните данни
лавандуловите масиви в Добричка област дават среден
добив от малко над 500 кг./
дка зелена листна маса, което е сравнително по-малко от
обичайното. Малкото листна маса и лошите климатични

условия точно преди жътвата,
направиха така, че добивите
и през тази година да бъдат
изключително ниски. Голяма
част от земеделските стопани регистрират добиви между
3 и 5 кг./дка добито лавандулово масло, като само на места отделни фермери се радваха на добив от 8-9 кг./дка.
Така ситуацията става крайно неприятна, защото за поредна година цените на услугите са високи, а при тези добиви сметките на земеделските стопани не излизат. Малка
утеха са слуховете, че цените
на лавандулово масло ще бъдат малко по-високи в сравнение с миналата година. За последно то се търгуваше на цени от 40-50 лв. за килограм,
докато сега се чуват цени от
порядъка на 65-75 лв.
Маслото от ароматното
растение, което има и признати лечебни свойства, намира широко приложение в
парфюмерията и козметичната индустрия.
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Общински младежки съвет – Генерал Тошево: Стараем се да
събираме отпадъците разделно и да бъдем отговорни граждани!

На среща между кмета на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров и Общинския младежки съвет, състояла се през май месец, младите ни съграждани изявиха
желание да популяризират
разделното сметосъбиране
в общината. По този повод
на 16 юли те взеха участие
в обучение на тема „Раздел-

централната част на града ни.
Повечето от отпадъците, които изхвърляме всеки ден, са
ценен ресурс, който може да
бъде преработен, възобновен
или използван повторно.
Кой е отговорен за замърсяването на природата?
- Всички ние сме отговорни за замърсяването на природата. Обикновено обичаме

на фирма „Булекопак“ госпожа Ваня Владимирова, с която обсъдихме всички тези наболели теми.
Защо е необходимо да събираме нашите отпадъци
разделно?
- Както вече споменахме,
повечето от отпадъците, които изхвърляме всеки ден, са
ценен ресурс, който може да

Младите хора на Генерал Тошево се опитват да живеят със „зелената мисъл“ в ежедневието си и да
бъдат активни граждани на света, опазвайки природата.

но събиране и зелени политики“, организирано от общинските еколози и регионалния мениджър на фирма
„Булекопак“.
Какво мислят младите на
хора на града за заобикалящата ни среда и ролята на
гражданското общество, вижте в следващото интервю
Полагаме ли достатъчно грижа за чистотата около нас?
- За да бъде чисто около нас
всички, ние трябва да полагаме грижи за това. Нашите отпадъци са наша лична отговорност. Длъжни сме да изхвърляме найлоновите опаковки, стъклата и хартията
разделно в специалните еко
контейнери, а дребните отпадъци в кошчетата, които
са разположени навсякъде в

да критикуваме отговорните институции, но не и да се
вгледаме в собствените си дела. Не събираме разделно отпадъците, изхвърляме безразборно в прилежащите зелени
площи строителни материали,
игнорирайки факта, че това е
нашият град, нашата страна и
нашият живот. Донякъде това ни подбуди да отпечатаме
листовки, които да раздадем
не само на подрастващите ни
съграждани, но и на по-възрастните жителите на нашия
град, с цел повишаване информираността им за разделното събиране на отпадъци и
изграждане на навици и поведение, насочени към опазване на околната среда и човешкото здраве. Освен това миналата седмица имахме среща с регионалния мениджър

бъде преработен, възобновен
или използван повторно. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от
70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси - всеки
тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане.
Рециклирането на един буркан от старо сладко или компот ни осигуряват 4 часа осветление или 25 минути работа с компютър. Най-лесно е
да започнем, като изхвърляме
стъклените бутилки в зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка стъпка, с която всеки от нас ще даде своя принос
за опазване на природата. Постепенно ще увлечем и нашите съграждани, и ще ни стане

навик. Опитайте и ще видите,
че изобщо не е трудно!
Убедени ли сте в ползите
от разделното събиране?
- Категорично сме на мнение, че дори трябва да бъде
увеличен броят на контейнерите за разделно събиране на
отпадъци в нашия град, като
се поставят и повече контейнери за биоразградими отпадъци , особено в земеделски
район като нашия.
Как се осъществява разделното събиране в община
Генерал Тошево?
- Поставени са жълти и зелени контейнери за стъклени, пластмасови и хартиени
отпадъци, както и кафяви за
биоразградимите такива, но
разделното събиране трябва
да започне още от дома, където хората на място да изхвърлят по вид отпадъка си и
да изградят трайни навици за
това.
Как бихте спомогнали да
се получи по-пълноценно
разделното събиране на отпадъците в нашата община?
- Заедно с Общинска администрация изготвихме листовки за популяризиране на
разделното сметосъбиране,
които ще разпространим в
града и общината. Готови сме
да проведем разяснителни
срещи с децата от детските
градини и с учениците от началния етап на всички училища, като обсъдим с тях начините за разделното събиране
на отпадъци, за рециклирането и преработването им, за
глобални екологични проблеми и опазването на природата ни чиста. Имаме идея да
организираме „зелени дни“
в нашия град, в които ще се
провеждат тематични мероприятия, включително срещи, беседи и други. Винаги
откликваме и се включваме
първи в организираните от
Община Генерал Тошево акции за почистване на града.
Стараем се да събираме отпадъците разделно, да бъдем
отговорни и активни граждани!
Бъдете отговорни и Вие!

Трети Национален литературен конкурс
„Земя на пеещите колелета“ 2021

Община Генерал Тошево обявява началото на третото издание на Националния литературен конкурс „Земя на
пеещите колелета”, посветен на големия писател и разказвач Йордан Йовков
– певецът на Добруджа.
Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма,
трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни
форми и проявления.
Литературната надпревара се организира от Община Генерал Тошево под патронажа на кмета на общината, с подкрепата на Съюза на българските писатели, Издателство „Захарий
Стоянов“, Издателство „Български писател“, ЕТ „Добруджа експорт – Георги
Балабанов“ и с медийната подкрепа на
в. „Словото днес“ и сп. „Везни“. Финалът на конкурса ще е през м. ноември –
в рамките на традиционните чествания
на Йордан Йовков.

В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години. Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.
Изисквания към творбите:
Формат на разказа – до четири стандартни страници А4, шрифт Times New
Roman 12, междуредие 1. Всеки автор
може да участва с един разказ. Допуска
се и съавторство. В конкурса участват
само произведения, които не са публикувани до момента на приключването
на конкурса, включително и в електронен вариант.
Срок, форма и начин за предаване
на творбите:
Участниците представят творбите си
в срок до 01 октомври 2021 година в
електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси: на е-mail адрес: kultura@toshevo.org или на адрес:
Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в този случай
важи датата на пощенското клеймо и
ръкописи не се връщат/. Придружава-

ща информация на отделен файл /лист:
три имена на автора, възраст, населено
място, личен телефон и e-mail адрес.
Оценяване:
Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора. Наградният фонд
се осигурява от Община Генерал Тошево. За изданието през 2021 г. той е 1
500 лв.
Организаторите съобщават, че церемонията по награждаването е планирана да се състои в гр. Генерал Тошево
през месец ноември. Пътните разходи
на наградените участници за участие в
церемонията по връчване на наградите
се поемат от Община Генерал Тошево.
Според регламента на конкурса, отличените разкази се публикуват във в.
„Словото днес“ и общинския вестник
„Добруджански глас“.

ОБЯВА

Община Генерал Тошево набира кандидати за доброволно
формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия и отстраняване на последиците от тях. Доброволците
изпълняват следните основни дейности по защита на населението:
1. Спасителни операции;
2. Ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. Операции по издирване и спасяване;
4. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни
работи;
5. Оказване на първа помощ на пострадали при бедствия;
6. Други операции, свързани със защитата.
Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от
психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
Доброволното формирование е осигурено с екипировка и
специализирана техника за извършване на аварийно-спасителни дейности.
Повече информация може да получите в сградата на
общинска администрация – стая 104
или на телефон 0878 601 246.

Кратки новини

Заловен е поредният шофьор, седнал зад волана след
употреба на наркотици. На 14 юли в 21:50 часа патрул на
Районното управление на МВР в Генерал Тошево е спрял за
проверка лек автомобил БМВ с добричка регистрация, управляван 31-годишен жител на добруджанския град.
При извършената проверка с техническо средство е установено наличието на амфетамин и метамфетамин. Образувано е следствие.

* * *

В област Добрич в едно жилище живеят средно под двама
души. В градовете населеността достига 1.9, а в селата 1.3
лица. Данните са на Териториалното статистическо бюро.
Според изнесените от там статистически сведения за жилищния фонд в региона към края на 2020 година жилищният фонд в областта се състои от 60 700 жилищни сгради. В градовете се намират 23 300 жилищни сгради, а в селата 37 400. Преобладават едноетажните жилищни сгради,
които са над 80%. Над 68 на сто от домовете в област Добрич са с две и три стаи, а жилищата с шест и повече стаи
са 3.2% от всички.
Средната площ на едно жилище в областта е 74.6 кв. м. На
човек от населението в Добричко се падат 38.4 кв. М, при
средна за страната – 36.0 кв. метра.
От всички 102.5 хил. жилища, в област Добрич 75.0% са
електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.8%, електрифицирани
само с водопровод – 2.7%, а само електрифицирани – 1.3%.

* * *

Органите на реда са заловили в Генерал Тошево шофьор,
седнал зад волана след употребата на кокаин. На 8 юли, около 12:50 часа в добруджанския град е спрян за проверка лек
автомобил „Тойота“, управляван от 46-годишен мъж. При
последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчел положителен резултат за употребата на кокаин.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46 20.
* ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ от 100
кв. м. и прилежащо място 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0887/167 883.
* 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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Продължават летните занимания по
проект „Заедно можем да продължим“

Община Генерал Тошево продължава 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. За две седмици малките възпитаници на
ДГ „Първи юни“ и ДГ „Пролет“ гр. Генерал Тошево успяха да покажат своята ловкост, бързина, ум и сръчност. Запознаха се от близо

Състезанието „Бързи, смели, сръчни“, което се проведе на игрището по мини футбол в парка на
града, предложи много емоции на малките участници.

В пожарната децата разгледаха специализираните пожарни автомобили и научиха повече за
отговорната работа на пожарникарите.

„Спортист – 2011“ продължава
с подготовката за Трета лига

Отборът на „Спортист –
2011“ продължава с подготовката си за старта на шампионата в Североизточната
Трета лига. Началото на новия сезон ще бъде дадено в
уикенда на 14/15 август, а
футболният клуб от нашия
град вече започна с контролите. В тях трябва да се провери функционалното състояние на момчетата след
лятната пауза и да се изпробват различни тактически схеми. Новият треньор на отбор
Калоян Михалев изисква максимума от всички и по време
на тренировъчния процес и в
проверките.
В първата контрола „Спортист – 2011“ загуби домакинството си на „Устрем – Д“
(Дончево) с 3:4, след като в
средата на второто полувреме водеше с 3:1. Не резултатът обаче беше най-важен
в тази приятелска среща. На
терена се появиха всички налични футболисти на „Спортист – 2011“, сред които и
новопривлечените момчета,
които оставиха приятно впечатление с играта си. Физически отборът стоеше доста
добре, докато в тактическо
отношение явно ще се залага
на бързо изнасяне на топката

по фланговете и през центъра, без излишно задържане,
много докосвания и безцелни
изритвания.
Втората
контрола
на
„Спортист – 2011“ също беше в град Генерал Тошево,
но се игра след редакционното приключване на броя.
Опонент на тима беше новият член на Североизточната
Трета лига „Рилци“ (Добрич).
Планувани са още две проверки. Едната е договорена –
срещу „Септември“ (Тервел),
докато за последната преди
началото на сезона все още
се търси съперник.
Жребият за новия сезон
ще бъде изтеглен на 30 юли
(петък) от 10:00 часа във Варна. След това официално
ще бъде обявена програмата
по дати и часове, като вестник „Добруджански глас“ ще
я публикува на своите страници. Според информация от
Зоналния съвет на БФС в морската ни столица, към момента желаещите отбори да се
включат в новото първенство
са 15. Преди дни добричкият
„Интер“ отказа участие и така броят на тимовете в групата стана нечетен, като се
търси вариант за включването на нов отбор.

с най-желаните от малките
момчета професии – полицай и пожарникар, с интерес разгледаха как се получава най-ароматното масло
в Златна Добруджа – лавандуловото; опознаха историята на града и общината, показаха своята креативност на белите платна и
развихриха фантазия в света на готварството.
„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.”

Кметство село Спасово и НЧ „Отец Паисий 1897“ имат
удоволствието да поканят всички жители на община Генерал Тошево на Празник на хляба, житото и Добруджа.
Събитието ще се проведе на 30 юли (петък) от 18:30
часа пред културната институция в селото.
Заповядайте! И помнете, че никой не е по-голям от
хляба!

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

Зелените контейнери са предназначени за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число: стъклени бутилки, буркани и прозоречно
стъкло.
В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни следните отпадъци: хранителни растителни отпадъци (плодове, зеленчуци), хартия,
картон, зелени остатъци (цветя, шума, окосена
трева), дървени стърготини, дървесни влакна,
отпадъци от косене на ливади и подрязване на
храсти, диворастящи треви и плевели.
Доза смях
Днес шефът така дълго вика по мен, че найнакрая изтърсих, без да искам:
– Да, скъпа!

* * *

- Искаш ли да знаеш, защо съм тъжна?
- Да, само ако е до 200 лева.

* * *

Синът ми, на 18 като дойде при мен и ми каже:
- Eй, здрасти тате. Как си? Всичко наред ли е?
Работата върви ли?
Моят отговор е:
- Колко ти трябват?

Поради огромния интерес в град Генерал Тошево беше поставен втори метален контейнер за текстил и стари дрехи.
Монтирането му е част от мащабна национална кампания за
популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Контейнерът ще събира до между 200 и 300 кг текстилни продукти, в зависимост от материята. Събраните дрехи
периодично ще се извозват до специализирана фабрика за
сортиране, където при необходимост се преработват или се
подготвят за повторно оползотворяване.
Изискването към текстилните изделия – дрехи и домашен
текстил, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са
прилежно опаковани в торбичка.

