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Подписа се първият договор за сътрудничество между
градовете Генерал Тошево и Твърдица (Р. Молдова)

На 27 август в град Генерал
Тошево гостува делегация от
град Твърдица, водена от кмета Попов Георгий Владимирович. Целта на визитата бе под-

писване на договор за побратимяване между град Генерал
Тошево и град Твърдица, район Тараклия, Република Молдова. Сътрудничеството на

страните ще обхване следните области: просвета и образование; култура; туризъм и
спорт; местно самоуправление и икономика.

Кметовете на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и град Твърдица (Република Молдова) Попов
Георгий Владимирович, полагат подписите си под договора за сътрудничество.

В рамките на XXII Фолклорен събор „Богородица“, град
Генерал Тошево, специален гост за концертната вечер беше популярният народен певец Илия Луков. Пазителят на
българския фолклор, съхраняващ мъдростта на дедите ни,
изпълни до краен предел лятното кино в града, а изненадата за публиката беше и участието в концерта на младежите
от Детска танцова студия „Добруджа“, с ръководител Стоян Господинов. Илия Луков изпя много популярни български песни, с някои от които поздрави гостите от град Твърдица, район Тараклия, Република Молдова.
Преди неговата поява на сцената, деца Детска танцова група „Твърдишки извор“ при Дом на културата в град
Твърдица, също изнесоха кратък музикално-танцувален
концерт за радост на жителите и гостите на нашия град.
Директорът на Дома на културата в град Твърдица Георгий
Димов призна, че децата излизат за първи път на сцена в
чужбина и репетират в този състав само от една година.
Въпреки това обаче те се представиха страхотно и вдигнаха на крака зрителите. Дълго след края на официалната част, участниците в концерта, публика и гости играха
на огромното право хоро, което се изви в лятното кино, за
един чудесен завършек на прекрасния съботен ден.

Илия Луков даде най-доброто от себе си за публиката.

В своето партньорство двете страни придават особено значение на насърчаване и подпомагане на контактите между представители
на местния бизнес, сътрудничество в областта на европейските проекти, развитието на
взаимоотношенията си в областта на културата, участия в
съвместни прояви, фестивали
и концерти, посещенията на
детски, ученически и спортни групи за туризъм и състезания и развитие на културен,
еко- и почивен туризъм.
През тридневния си престой в нашата община бесарабските българи ще вземат
участие в XXII Добруджански
фолклорен събор „Богородица” и ще посетят село Кардам, където ще обменят опит
с местните самодейни колективи.
Припомняме, че преди 9 години Община Генерал Тошево
подписа първият договор за
побратимяване с район Тараклия, Република Молдова.

Поклон пред саможертвата и вечната памет на
летците-герои.
На 27 август, се навършиха 35 години от гибелта
на военните пилоти капитан Венко Савов и старшилейтенант Йордан Тенчев. По този повод кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров, неговият екип, признателни граждани и ученици се поклониха пред героизма им.
На този ден през вече далечната 1986 година военните летци се разбиват със своя самолет МИГ21У, като вместо да катапултират, извеждат авариралата машина извън пределите на града и загиват, за да спасят от сигурна гибел стотици мирни
граждани в индустриалната зона на Генерал Тошево. В близост до лобното им място, през 1996 година, по инициатива на общината и със съдействието на поделение 28770 в Балчик, е открит паметник
на двамата герои. Всяка година пред него се полагат венци и цветя. През 2000 година двамата летци са удостоени посмъртно със званието „Почетен
гражданин” на град Генерал Тошево, а техните имена носят и две улици в града.

XXII Фолклорен събор „Богородица“

На 28 и 29 август в Централния градски парк на Генерал
Тошево се проведе XXII Добруджански фолклорен събор
„Богородица“. След едногодишно прекъсване заради пандемията от коронавирус музикалният форум се завърна в
сърцето на Добруджа. През тази година фолклорната проява премина при огромен интерес, като в нея се включиха над 60 състава и 60 индивидуални изпълнители от областите Варна, Шумен, Силистра,
Разград и Добрич. Специални
гости на събитието бяха и децата от Детска танцова група
„Твърдишки извор“, с ръководител Кристина Маслинкова от
Дом на културата, гад Твърдица, район Тараклия, Република
Молдова.
На изградената за събитието сцена до паметника на
Апостола на Свободата – Васил
Левски, самодейците представиха богата палитра от автентичен добруджански фолклор.
През годините съборът се е утвърдил като най-мащабното
събитие от културния календар на Община Генерал Тошево и вече две десетилетия създава мост между поколенията,
като стимулира интереса на
младите към българското народно творчество и традиции.
Затова е важно да се отбеле-

жи и фактът, че най-малкият
участник в тазгодишното издание на музикалния форум беше едва на три години.
По традиция първият ден на
събора започна с водосвет за
здраве, отслужен от отец Тодор, след което първи на сцената излязоха дамите Женска фолклорна група „Китка“, с ръководител Петко Петков при НЧ „Светлина – 1941“,
град Генерал Тошево. След тях
на сцената се появиха и децата от Школа „Фолклорни тра-

диции“ и Вокална група за автентичен фолклор, с преподавател Веселина Куцарова, при
ЦПЛР – Център за работа с деца, град Генерал Тошево. Преди това кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров поздрави участниците и гостите и пожела на всички да пазят в себе си великия
български дух, устоял през вековете единствено благодарение на фолклорното богатство
и ценностите на родното ни
творчество.

Тази година Фолклорен събор „Богородица“ беше с конкурсен характер, като и през
двата дни жури в състав Стоян Господинов – председател и Мария Димитрова, Стефан Георгиев и Живко Желев
– членове, безпристрастно и
изключително компетентно
оценяваше изпълненията на
участниците. Наградените в
различните категории ще може да намерите в следващия
брой на вестник „Добруджански глас“.

Фолклорен събор „Богородица“ отново се превърна в истински празник на
духовността и българщината.
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С бързи темпове върви основният ремонт
на НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик

В средата на месец август
започна основен ремонт на НЧ
„Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик. Сградата на културната институция ще бъде изцяло
реновирана, като изпълнението е възможно благодарение
на реализирането на проект
„Развитие и популяризиране
на общото наследство“ по Съвместна оперативна програма
на ЕИС „Черноморски басейн
2014-2020“. Проектът се реализира от Община Генерал Тошево в сътрудничество с Община Мурфатлар (Румъния) и Общински съвет Болград (Украйна). Водещ партньор по проек-

та е Община Генерал Тошево,
а общата му стойност възлиза
на 2 244 197.05 лева. Размерът
на финансирането от Европейския съюз е 2 064 659.72 лева.
За ремонтът на НЧ „Дора Габе –
1940“ са предвидени 343 132,
37 лева с ДДС.
С подкрепата на програмата ще бъде напълно реконструирана културната институция в
село Дъбовик. Там ремонтните дейности вече вървят с пълна сила, като в момента се работи паралелно по няколко основни точки – изгражда се нова ограда от бетонни блокчета,
прави се основен ремонт на

покрива и се извършват строително-монтажни дейности по
фасадата на сградата. Вече е
поставена PVC дограма. Всички помещения вътре в читалището, включително и основната концертна зала, също ще
бъдат реновирани. Дейностите включват още внедряване
на мерки за енергийна ефективност, най-малко клас на
енергопотребление „С“, подобряване на експлоатационните условия и дълготрайност
на сградата и ремонт на прилежащите пространства около
нея. Ще бъде извършено обновяване и на музейната експо-

Ремонтните дейности в НЧ „Дора Габе – 1940“ бързо напредват.

зиция, посветена на именитата българска поетеса Дора Габе, а накрая ще бъде доставено модерно оборудване за читалището.
Пълното обновяване на НЧ
„Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик би трябвало да подпомагане развитието на предприемачеството в туризма и културния сектор в региона, както
и да създаде възможно най-добрите условия за приемственост между поколенията чрез
стимулиране на интереса и
любовта на младите хора към
общото културно наследство.
Народно читалище „Дора Габе – 1940” е построено през
1959 г. Намира се в центъра на
селото, в непосредствена близост до кметството. Сградата е
масивна, двуетажна, със стоманобетонови колони и греди и дървени подови конструкции-гредоред. Тя съвместява
няколко обществени дейности: зрителна зала за концерти,
театри и събрания, библиотека и музей. Обликът на сградата и на интериора й са характерни за архитектурата на 60те години на ХХ в. В интериора
са използвани масивни дървени врати и прозорци, ламперии от естествени дървени материали, настилки от дърво и
др. Прави впечатление множеството декорации. Екстериорът е решен с мазилки, декоративни рамки около прозорците, цокълна част от мита мозайка, покривното покритие е
с керамични керемиди.

Започна прибирането на слънчогледа

През миналата седмица в област Добрич започна прибирането на слънчогледа. Ожънати
вече са отделни полета в морските общини Балчик и Каварна,
съобщи пред областните медии
Радостина Жекова, председател
на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
„Между 200 и 270 килограма
от декар жънат колегите в мо-

мента, но това са стартови данни. В добри години слънчогледът дава между 300 и 350 кг./
дка.“, посочи Радостина Жекова. Миналата година средният
добив за страната беше около
200 кг./дка.
По думите на Радостина Жекова, картината при пролетниците е доста шарена. „Има микрорайони, където имаше валежи

Пътят до границата ще
бъде ремонтиран в срок
Предвижда се срокът за приключване на ремонта на пътя от
град Генерал Тошево до границата с Румъния да бъде спазен.
В момента работници монтират
бордюри и имат ангажименти
по италиански улеи. Очаква се в
следващите дни да започне ремонтът на асфалтовата настилка след фрезоване, кърпежи и
веднага след това да се положи и изравнителният пласт асфалт. Това съобщи пред областните медии директорът на Областното пътно управление Георги Стратиев.
Предвидени за ремонт са общо 7,7 км от второкласния път
II-29 Генерал Тошево – ГКПП
Кардам. Ремонтните дейности обхващат участъците от Генерал Тошево до село Кардам
/с дължина 5,7 км/ и между село Йовково и ГКПП „Кардам“ /с
дължина близо 2 км/. Ремонтът
започна на 1 април с подготовка и разчистване на крайпътната растителност в отсечката между Генерал Тошево и село Кардам и включва усилване
на пътното основа, където е не-

обходимо, полагане на нова асфалтобетонова настилка, подобряване на отводняването, хоризонтална маркировка, нови
ограничителни системи и пътни знаци. Ще бъде ремонтиран
и жп надлез в участъка, като се
предвижда всичко да бъде изпълнено в срок до края на октомври тази година.
Пътят от границата с Румъния до Генерал Тошево не е ремонтиран от 2003 г. През годините са били извършени кърпежи, а шофьори редовно пукат
гуми. Преди време живеещи в
село Кардам излязоха на протест, тъй като ремонтът изключва участък от около 5 километра, които са на територията на
населеното място, а той е осеян с огромни дупки и асфалтовото покритие е в ужасно състояние. Този път е основният,
по който преминават леките автомобили, които влизат в страната ни от Румъния и се отправят към българското Черноморие. По него минават и товарните автомобили, които отиват
към пристанището във Варна.

и там земеделците ще жънат със
сигурност добри слънчогледи и
царевици. Има обаче места, където не е валяло от доста време.
Така че картината с добивите от
пролетници в Добруджа ще бъде доста пъстра. Надяваме се на
среден добив от около 300 кг./
дка от слънчогледа и около 700
кг./дка от царевицата. Но това
е прогноза, защото юни месец,

когато валяха многото дъждове, тръгнахме с едни очаквания
и после засушаването редуцира
добивите“, коментира тя.
Масово жътвата на слънчоглед и ранни хибриди царевица
ще започни до седмица. Започнала е сеитбата на рапица на
отделни места в областта, тъй
като тя е с предшественик пшеница.

Мотиви от XXII Фолклорен събор „Богородица“ и
гостуването на Детска танцова студия „Добруджа“, с
ръководител Стоян Господинов и децата от
Детска танцова група „Твърдишки извор“ при
Дом на културата в град Твърдица.

ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение от „Добруджа газ“ АД гр. Генерал Тошево
„Добруджа газ“ АД обявява следното инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения в регулацията на град Генерал Тошево“
- Целта на инвестиционното предложение е да се изградят
разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за
да се захранят с природен газ имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, които попадат изцяло в урбанизирана територия.
- Местоположението на инвестиционно предложение е в гр.
Генерал Тошево, с ЕКАТТЕ 14711 и жители около 7500 жители,
като не засяга елементи на НЕМ. Същия не попада в чувствителни или уязвими зони и територии.
Изграждането на „Разпределителните газопроводи и отклонения – етапно строителство 2021 г.”, гр. Генерал Тошево, ще
е на два етапа: I-ви етап Разпределителни газопроводи и II-ри
етап Газопроводни отклонения към битови абонати с идентификатори на имотите.
Етап І-ви: Разпределителни газопроводи по улици
Ул. „Димитър Дончев“ - 184 м. ПЕф32x2.9, ул. „Пирин планина до ул. „Дочо Михайлов“ - 170 м. ПЕф32x2.9, ул. „Черноризец
Храбър“ - 118 м. ПЕф32x2.9; ул. „Странджа“ - 61 м. ПЕф32x2.9,
ул. „Рила“ и по ул. „Васил Койчев“ - 58 м. ПЕф32x2.9, ул. „Шипка“ - 60 м. ПЕф32x2.9, ул. „Първи май“ - 43 м. ПЕф32x2.9, ул.
„Велико Маринов“ - 69 м. ПЕф32x2.9, ул. „Петко Д Петков“ 7 м. ПЕф32x2.9, ул. „Люлин“ - 70 м. ПЕф32x2.9, ул. „Йордан
Йовков“ - 37 м. ПЕф32x2.9, ул. „Славянска“ - 42 м. ПЕф32x2.9,
ул. „Трети Март“ - 39 м. ПЕф32x2.9, ул. „Христо Ботев“ м/у
ул. „Иван Вазов“ и ул. „Н. Вапцаров“ - 82 м. ПЕф32x2.9, ул.
„Христо Ботев“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Хр. Марчев“ - 30 м.
ПЕф32x2.9, ул. „Христо Минчев“ - 62 м. ПЕф32x2.9, ул. „Трети Март“ - 40 м. ПЕф32x2.9, ул. „Янтра“ - 279 м. ПЕф32x2.9,
ул. „Дочо Михайлов“ - 71 м. ПЕф32x2.9, ул. „Йордан Йовков“
- 95 м. ПЕф32x2.9, ул. Васил Априлов -80 м. ПЕф32x2.9, ул.
„АЛ. Стамболийски“ - 190 м. ПЕф32x2.9, ул. „Димитър Благоев“ - 49 м. ПЕф32x2.9, ул. „Александър Стамболийски“ - 55 м.
ПЕф32x2.9, ул. „П. Евтимий“, ул. „Цв. Радойнов“, ул. „Ал. Стам-

болийски.“ и ул. „Добруджа“ - 657 м. ПЕф32x2.9, ул. „Христо
Минчев“ - 27 м. ПЕф32x2.9, ул. „Дружба“ - 15 м. ПЕф32x2.9,
ул. „Пирин Планина“ - 11 м. ПЕф32x2.9
Етап ІI-ри: Газопроводни отклонения към битови абонати с
идентификатори:
Ул. „Димитър Дончев“ XIX -516,36 / XVI - 521,36 / XVIII 517,36 / XVII - 520,36 / XIII - 526,36 /XII - 529,36 /XI - 530,36 /
I - 515,36, ул. „Пирин планина“ до „Дочо Михайлов“ IX - 331,3
/ X - 305,4 / V-325,3 / I - 432,23 / IV - 320,3 / VIII - 329, 3 /
III-405,24 / X - 331,3, ул. „Черноризец Храбър“ XI- 301,5 / XIV
- 294,5 / IV-315.4 / III - 316,4 / X – 302.5, ул. „Странджа“ IX –
1786.25 / XIII - 1784, 24 / VIII - 384, 25, ул. „Рила“ и по „Васил Койчев“ VII - 1781, 21 / X - 473, 34, ул. „Шипка“ XIII - 243,
9 / VI - 272, 7 / V - 271, 7 / XXII – 888, 8, ул. „Първи май“ I –
199,72 / VIII - 191,11 / VII-727,11, ул. „Велико Маринов“ XV 130,14 / XIV - 131,14, ул. „Димитър Благоев“ XXV – 1833.89,
ул. „Люлин“ I-857,141 / XIV-856,141 / XIII-855,141, ул. „Иван
Вазов“ I-2002,140 / III-2004,140 / IV-2005,140 / XIX-861,141 /
V-2006,140 / VII-2008,140 / IX-2010,140, ул. „Йордан Йовков“
IX-737,81 / XI-732,81, ул. „Славянска“ IX-общ.,75 / VIII-общ. 75
/ IV-общ. 78, ул. „Христо Ботев“ VI-1876,75 / IV-808,106, ул.
„Трети Март“ XI-48,67 / X-47, 67, ул. „Христо Ботев“ м/у „Иван
Вазов“ и „Н. Вапцаров“ XIII - 726,82 / XII - 725,82 / XI - 724,82 /
IX - 723,82, ул. „Христо Ботев“ от „Иван Вазов“ до „Недко Марчев“ VIII-668,83 / IX-667, 83, ул. „Христо Минчев“ II - 865,141
/ VIII - 704,109, ул. „Трети Март“ II-636,85, ул. „Янтра“ от ул.
„Хр. Минчев“ към XIV – 2120,139, ул. „Станьо Милев“ / V – 61,
ул. „Дочо Михайлов“ II - 365,26 / III - 366,26 / X - 363,1, ул.
„Йордан Йовков“ VI - 847,141 / VII - 849,141 / VIII - 850,141,
ул. „Васил Априлов“ 2278, пром. Зона, ул. „Ал. Стамболийски“
XVI – 1053, 86 / XV – 1052,86 / IV – 1096,87 / XIII – 1051,86 / V
– 1097,87 / VII – 1099,87 / XV – 1910,98 / XIV – 1112, 98 до XII –
1041,99, ул. „Димитър Благоев“ III – 1087,87 / II – 1088, 87 / I –
1089, 87, ул. „Васил Левски“ XIII – 1111,98 / IX – 1001,87 / VI –
1103,88 / I – 1105,98, ул. „Александър Стамболийски“
Продължава на 3 стр.
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Хлябът и хлебните изделия поскъпнаха с до 20% Няма мигрантска вълна
край ГКПП – Кардам

През миналата седмица редица производители на хляб
вдигнаха цените с между 5 и
10 ст. За поскъпването на насъщния се говореше дълго време и ето, че то вече е факт. От
бранша коментират, че увеличението на цените е нямало как да бъде избегнато,
тъй като са поскъпнали всички компоненти, формиращи
стойността на хляба – най-вече брашното. Специалистите казват, че в ценообразуването на хляба цари анархия и
хаос, а толкова голямо повишение не е имало от 20 години насам и никога не сме яли
по-скъп хляб. Това пък автома-

тично доведе и до увеличение
на всички закуски и хлебни изделия.
Пред областните медии собственикът на фурната в село
Стефаново, Спиридон Спиридонов обяви, че масовият хляб
се тегло от 650 гр. е увеличен с
5 стотинки. По-скъпите закуски и т.нар. луксозни изделия
пък са вдигнати с 10 стотинки. „През няколко дни цените
са различни. Не успяваме дори
да ги вкараме в програмите на
компютъра. Постоянно се менят. Такава анархия в цените
аз не помня да е имало досега.
Преди време, нещо се вдигаше
и спираше, а сега в месеца има

Поскъпването на хляба вече е факт.

по 3-4 корекции на един и същ
продукт. Обадиха ми се от мелницата, от която купувам брашно и ми казаха, че вдигат цената с 65 лева на тон. Аз реших
да направя това повишение на
хляба, при други производители сигурно ще е различно, цените ни не са еднакви. Зависи кой каква енергия и какви
брашна използва“, коментира
Спиридон Спиридонов.
Според Тошко Няголов – производител на хлебни изделия
от Генерал Тошево и председател на Регионалния съюз на
хлебарите и сладкарите, освен
брашното, заслуга за по-скъпия насъщен има и цената на

тока. „Поскъпнаха основните
компоненти, които формират
цената на хляба. Токът се вдигна с повече от 100% спрямо
началото на годината – януари месец плащахме 11,5 ст. на
киловат, а сега сме вече на 23
ст. и от септември ще има ново повишение. Хлебното брашно от 710-720 лв./тон миналата седмица вече е 840-50 лв./
тон“, казва Тошко Няголов.
По думите му днес вече има
цени на масовия хляб на дребно от 1.50 лева за 700 грама.
„Вече има колеги, които са направили зареждания на по-скъпото брашно и не издържат да
продават на досегашните цени.
Хлябът не е поскъпвал от две
години. Смятам, че повишението сега е около 20% средно.
От 20 години не се е вдигала
цената му толкова драстично,
никога хлябът не е бил толкова
скъп. Разбира се, при производителите е различно, всеки си
прави калкулациите. Аз лично
не съм вдигнал цените още, защото още не съм зареждал скъпо брашно. Но според мен в основата е повишението на тока.
Всичко става много бързо, ние
не можем да се осъзнаем“, посочва още хлебарят.
Мрачните прогнози са, че
е възможно ако цените не се
стабилизират, до края на годината да има още едно последващо поскъпване на хляба.
Не е ясно и как ще върви цената на хлебната пшеница, която
от днес се очаква да бъде 430440 лв./тон.
По материали на
областните медии

ОБЯВЯВАНЕ на инвестиционно предложение от „Добруджа газ“ АД гр. Генерал Тошево
Продължава от 2 стр.
XVIII – 1115,98 / IX – 1036,99, ул. „П. Евтимий“, „Цв. Радойнов“, „Ал. Стамболийски“ и „Добруджа“ XVI – 1139,120 / I –
1140,120 / XIII – 1141, 119 / XI – 1142,119 / XXVII – 1122,98 / /
III – 1131,120 / XII – 1138,119 / X – 1130,123 / X – 1130,123 / /
VII – 1130,119 / XII – 1943,118 / / XXI – 1117,98 / XXIII – 1118,98
/ XXIV – 1119,98 / XXV – 1123,98 / X – 1147,97 / XII – 1149,97
/ XIV – 1150,97 / III – 1582,121 / II – 1581, 121 / I – 580,121 / /
XVI -1152,97, ул. „Христо Минчев“ XV – 894, 112, ул. „Дружба“ V
– 917, 113, ул. „Добруджа“ III – 1034, 118, ул. „Хаджи Димитър“
VII – 1331,31 / V – 1333,31 / X – 378,26, ул. „Пирин Планина“ VII
– 445,33 / VII - 1331,31, ул. „Васил Койчев“ X – 422,23, ул. „Независимост“ XXI – 495,19, ул. „Независимост“ XIII – 279,7, ул.
„Шипка“ XIII – 243,9, ул. „Димитър Петков“ X – 511,19, ул. „Велико Маринов“ XXVI – 2119,14, ул. „Райко Даскалов“ III – 96,65,
ул. „Райко Даскалов“ I – 592,64, ул. „Трети март“ XV – 68,70, ул.
„Пеньо Пенев“ XVIII – 763,80, ул. „Константин Кисимов“ XVI –
1845,81 / III – 739,82 / XV – 1846,81, ул. „Йордан Йовков“ XVII –
785,105, ул. „Никола Вапцаров“ I – 844,107 / VII – 794,108, ул.
„Христо Минчев“ III – 709,104, ул. „Иван Вазов“ VI – 662,83, ул.
„Димитър Благоев“ I –КЖС ,89, ул. „Хан Аспарух“ VII – 240,29,
ул. „Христо Минчев“ XII – 897, 112, ул. „Дружба“ X – 924, 113 с.
- Основните процеси при реализация на инвестиционното
предложение са свързани с проектиране, одобряване на проекти, строително-монтажни работи и последваща експлоатация
на съоръженията (разпределителни газопроводи/РГ/, газопроводни отклонения/ГО/, газорегулаторните табла/ГРТ/ и измервателни табла/ГРИТ/).
- Собственик на терена, който временно ще бъде използван за
изграждане на подземната линейна част е Община Генерал Тошево, на основание Закона за общинската собственост. Временната площадка при строителството се разполага обикновено на
50см от бордюра на пътя, а площта, необходима за временните
строителни дейности обхваща около 2.5м по протежение на пътя, докато се транспортират строителните отпадъци и се зарови
траншеята. Самата траншея е широка 40 см по дължината на пътя и на 50 см от бордюра.
- Строително-монтажните работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина в порядъка 40 см и дълбочина средно 0,80 – 1 м, в зависимост от диаметъра на газопровода, направа на шурфове с размери 2,5х0,4х0,8 на разстояние един от
друг около 20 м. полагане на полиетиленови тръби и монтаж на
връзките и съоръженията. Тръбопроводите се полагат върху мека подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над
горната образуваща на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В
случаите, при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната
последователност.
- Обхвата на инвестиционното предложение има връзка с други съществуващи на територията на града и одобрени с устройствен план дейности. На първо място като основополагаща се
явява връзката с националната газопреносна мрежа в непосредствена близост до града. Чрез тази връзка се постига основна-

та цел на газификацията на гр. Генерал Тошево - разширение
на съществуващата газопреносна мрежа. С настоящето ИП Газоразпределитената мрежа на Добруджа газ се увеличава, като разпределителните газопроводи ще са продължение на изградени вече такива, съобразени с Концепция /План схема/ за
газификация на гр. Генерал Тошево, въз основа на която е изработен и ПУП за цялостната газификация на града. Този ПУП
предвижда прокарването на цялата мрежа от разпределителни
газопроводи, позволяваща газификацията на всички промишлени, административно-търговски и битови потребители в регулацията на гр. Генерал Тошево, които попадат изцяло в урбанизирана територия. За реализация на инвестиционното предложение инвестиционните проекти се съгласуват и се набавят становища и разрешителни от оторизирана фирма за технически
надзор, от органите на ПБЗН. Необходимо е съгласуване с експлоатационните дружества, имащи подземна инфраструктура –
Енерго – ПРО, В и К, Виваком- БТК, становище от РИОСВ и пр.
Извършването на строително-монтажните работи започва след
издаване на разрешение за строеж от общинската администрация, въвеждането в експлоатация след издаване на необходимите разрешителни от органите на ДАМТН и разрешение за ползване от ДНСК.
- Единствените строителни материали, необходими при изграждането на газопровода са пясъкът и чакъл. Свързването на
полиетиленовите тръби се осъществява посредством електрозаваряване, за което се използват преносими генератори. Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително – монтажните работи се извършват в светлата част на деня.
- Излишните земни маси при изкопните работи както и строителните отпадъци по време на строителството, които ще бъдат в
минимално количество ще бъдат извозвани на определено място
от Община Генерал Тошево. При експлоатацията на обекта няма
да се формират отпадъци, като не се очакват значителни последици на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве.
При употребата на природен газ като гориво се отделят пренебрежимо малко азотни окиси и органични вещества за разлика от всички други използвани горива.
При експлоатацията на газопровода – обект на настоящото
инвестиционно предложение няма да има значително въздействие на аспектите на околната среда. Нормалната експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда и не генерира шум.
Не се очаква осъществяването на инвестиционното предложение да доведе до промени във физическите, природните
и антропогенни характеристики на района, тъй-като по самата си методика на изпълнение строителството на газопроводи от разпределителната мрежа предполага и осигурява пълно възстановяване на съответното покритие на терена по трасето. По време на експлоатацията на мрежата няма значителни вредни емисии, които биха засегнали горните характеристики. При реализиране на ИП не е възможен контакт на газа с
вода понеже при изграждането на газопроводите самите тръби не са загазени.

С идването на власт на талибаните в Афганистан и изтеглянето на войските на САЩ и
НАТО, се появяват и въпросите, свързани с евентуалната
мигрантска вълна към Европа.
Дали България ще бъде засегната, вълнува и всички живеещи край граничните райони,
какъвто е и община Генерал
Тошево. След бурните военнополитически събития в Близкия Изток, областните медии
потърсиха началникът на ГПУ
– град Генерал Тошево Руслан
Томов за кратък коментар на
ситуацията по границата.
В момента мигрантски натиск на границата с Румъния
няма. Не можем да говорим за
подобно явление, тъй като в
последните дни има единични
случаи. За съжаление не мога
категорично да кажа, каква ще
бъде ситуацията по-нататък. В
момента всичко е сравнително
спокойно“, коментира Руслан
Томов. Според него натискът е
по-голям на западната граница, а случаите в област Добрич
са по-редки, тъй като нашата
граница остава встрани от ев-

ропейските дестинации, където искат да отидат бягащите от
режима на талибаните в Афганистан. Думите му се потвърждават и от заловените по същото време близо 30 мигранти в
района на Ихтиман.
Иначе преди десетина дни
ГКПП – Кардам са били заловени двама афганистанци. Те
са пътували укрити в молдовски камион. Преди това пък
в град Генерал Тошево са установени двама граждани на
Мароко, които са искали незаконно да минат границата. Били са задържани от служители
на Гранична полиция и в момента са в ареста. Очаква се
да им бъде взета мярка за неотклонение „задържане под
стража“. През месец август е
имало още един случай, при
който на граничния пункт са
били задържани две лица нелегални мигранти.
През месеците юли и август
Районният съд в Генерал Тошево е наложил мярка „Задържане под стража“ на 12 чужденци за нелегално преминаване
през границата.

Кратки новини

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимият Х. С. М. за това че е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за
определяне на концентрацията на алкохол в кръвта. Подсъдимият е осъден на три месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието се отлага за изпитателен срок от
три години. На подсъдимия е наложено и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от осем месеца, като
от наказанието се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред. Определението не подлежи на обжалване.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево наложи на двама марокански граждани мерки за неотклонение „Задържане под
стража“ за това, че излезли през границата на страната, без
разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянията останали недовършени, в стадия на опита по независещи от дейците причини.
Определенията подлежат на обжалване пред Окръжен съд Добрич.

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.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа, монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за връзка:
0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за връзка:
0879/23 00 24.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни, трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за връзка:
0893/98 95 82.
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“ загуби незаслужено от „Волов“ Обединена детска школа
в двубой от третия кръг на Трета лига
при НЧ „Светлина – 1941“
в града ви очаква!

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) допусна първо поражение в
шампионата на Североизточната Трета лига. Това се случи с резултат 1:2, в двубой от
третия кръг на надпреварата,
при гостуването в град Шумен на местния тим „Волов“.
Пред малобройната публика
на стадион „Панайот Волов“,
момчетата на треньора Калоян Михалев изиграха много
добър мач, но няколко тънки
и много спорни съдийски от-

съждания, определено повлияха на изхода на срещата.
Двубоят започна много добре за нашите момчета. С
доста балансирания си състав те осъществиха няколко опасни атаки към вратата на домакините, които едва не доведоха до отбелязването на гол. Все пак до такъв
се стигна в 20-та минута, като негов автор стана нападателят Росен Николов. Центрирана топка от ъглов удар беше засечена с глава ниско на

втората греда и тя се озова в
мрежата на шуменци – 0:1.
Натискът на „Спортист
2011“ към вратата на „Волов“ продължи и в следващите минути, след като те се настаниха трайно в тяхното игрално поле. В 33-та минута
се стигна и до второ попадение във вратата на домакините. Тук дойде и ключовата намеса на съдийската бригада,
която отмени напълно чист и
редовен гол, при който резултатът ставаше 0:2 в полза на

В град Шумен „Спортист 2011“ се представи отлично, но допусна незаслужена загуба с 1:2.

тима от Генерал Тошево.
През втората част играта
на „Волов“ отново не вървеше, а „Спортист 2011“ диктуваше събитията на терена. В 75-та минута домакините стигнаха до малко случаен
гол, за да изравнят резултата за 1:1, а само десет минути по-късно вече имаха преднина от 2:1 след точно изпълнение на дузпа. Наказателният удар обаче можеше да не
бъде свирен, тъй като секунди преди това в хода на атаката, имаше нарушение в полза на „Спортист 2011“, което
не беше маркирано.
След последния съдийски
сигнал част от футболистите от Генерал Тошево влязоха
в диалог с главния съдия Деян Павлов, за честото накъсване на играта и отсъжданията на всички спорни ситуации
в полза на домакините, но това така или иначе нямаше как
да промени крайния изход на
двубоя – незаслужена загуба
за „Спортист 2011“ с 1:2.
В следващия кръг на надпреварата, „Спортист 2011“
е домакин на „Черноломец
1919“ (Попово). Двубоят е на
4 септември (събота) от 17:00
часа.

Град Генерал Тошево с втори футболен отбор
От тази година град Генерал Тошево може да се похвали с втори футболен отбор. Това стана окончателно ясно от
обявяването на програмата за
новия сезон 2021/22 в „А“ Окръжна футболна група. В Зона „Изток“ фигурира името на
футболен клуб „Спортист“ (Генерал Тошево), а новината беше лично потвърдена и от шефа на Зоналния съвет на БФС в
град Добрич Иван Манолов.
ФК „Спортист“ ще бъде во-

ден от познатия на всички специалист Янко Иванов, а момчетата са предимно от нашия
град. Тимът разполага с достатъчно на брой качествени футболисти, много от които млади
таланти, за да атакува място в
Топ 3 в края на сезона. Поне
такива са афишираните амбиции от ръководството на клуба.
До този момент отборът изигра две контроли – срещу „Иска“ (Бенковски) и „Орловец –

2008“ (Победа), като бяха постигнати категорични победи
и над двата състава. Успехът
срещу „Орловец – 2008“ макар
и в контролна среща беше достатъчно показателен, тъй като
този тим е сред най-силните в
първенството и през последните пет години винаги се бори за първото място в групата.
Така, след „Спортист 2011“,
който играе в Североизточната Трета лига за втора година
поред, привържениците и лю-

бителите на футбола, ще могат да гледат двубои на градския стадион в Генерал Тошево и на още един „Спортист“.
Освен това в общината се запазват съставите на „Дружба“
(Люляково) и „Партизан“ (Василево), които с много трудности все пак се записаха за
участие в шампионата на „А“
Окръжна група. От там обаче
отпада тимът на „Стрела 2020“
(Присад), който беше явление
само за един сезон.

Щура лаборатория с много течен азот и сапунени
балони сложи край на патиланското лято

Последните дни на месец
август, бяха и последните
дни на децата в тазгодишното
издание на Лятна академия
„Патиланци“. Все пак всяко нещо има край. Но когато
това нещо е прекалено хубаво, сякаш неговият край идва прекалено бързо. Така е с

лятната ваканция, с топлите
дни край морето, така е и вече с любимата на всички деца
Лятна академия „Патиланци“.
Два месеца на забавления
и игри минаха неусетно и сега всеки патиланец ще започне да мисли за новата учебна година, която чука на вра-

тата. А подготовката за това не е никак лесна, особено в условията на пандемия и
липсата на всякаква информация, относно начинът на
протичане на обучение. Затова и децата се наслаждаваха максимално на последните си дни във ваканцион-

Патиланските забавления за това лято приключиха по възможно най-вълнуващия начин.

Обединена детска школа при НЧ „Светлина – 1941“ –
град Генерал Тошево предлага обучение за деца от 5 до 18
годишна възраст по следните специалности:
Народно пеене
Народни танци
Поп и рок пеене
Пиано
Акордеон
Гайда
Китара
Синтезатор
Солфеж
Детска вокална група „Жаборани“
Музикален театър „Дея“
За всички форми на обучение са осигурени квалифицирани преподаватели. Заниманията са индивидуални и групови. Школата предлага и обучение в състави за любителско и художествено творчество, участие в регионални, национални и международни конкурси, фестивали и други
инициативи. Възпитаниците получават възможност за изява в концерти и празници на читалището, забавни и весели състезания и шоу програми. Гарантирани са добро обучение, придобиване на нови знания, успех и настроение.
Всички желаещи ученици да се запишат в школата могат
да подадат молби за всяка една от формите на обучение,
според възможността, желанието и интересите!
Вратите на читалището са отворени по всяко време в
рамките на деня!
За справки и записвания: на място в
НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево,
на телефон: 05731/22-14, svetlina_gt@abv.bg,
office@svetlina1941.org, www.svetlina1941.org.

ното училище. А за да бъдат
те още по-запомнящи се, ръководителите на академията,
бяха подготвили най-хубавата изненада за всички. Гости
на малките патиланци в двора на ЦПЛР – Център за работа с деца – град Генерал Тошево, бяха прекрасните аниматори от Щура лаборатория
– град Бургас. Те представиха
по забавен начин много научни уроци, свързани с течния
азот и сапунените балончета.
Опитните аниматори смесваха, разтваряха и съединяваха
различни химични реагенти,
специално подбрани за да бъдат хем интересни, хем безопасни. А децата бяха на върха на щастието, защото видяха необичаен фонтан от течен азот, огромен вулкан от
балончета и дъга от студена
пара, изстреляна от огромни
базуки.
В края на празненството
патиланците бяха зарадвани
с дребни подаръци и огромна
торта, която свърши за нула време – точно така, както
свърши и тазгодишното издание на Лятна академия „Патиланци“.

През миналата седмица във ваканционно селище „Албена“ се проведе шестото издание на „Купа Албена“ по хокей
на трева за деца до 12 и 14-годишна възраст. Паралелно с
надпреварата, се състоя и държавен лагер-сбор с най-добрите национални треньори и състезатели. Участие в масовия спортен форум взе и клубът по хокей на трева от град
Генерал Тошево „Стик ГТ“.
В турнира „Купа Албена“ отборът на „Стик ГТ“ се включи и в двете възрастови групи при момичетата и момчетата. Децата се представиха отлично, изигравайки равностойни двубои с отбори от София и Пловдив. По-важното от този престой в Албена обаче беше това, че младите хокеисти
и тренираха на високо ниво всеки ден с най-добрите селекционери в България.
Доза смях
Двама приятели си говорят:
- Ти научи ли какво нещастие е сполетяло Гого?
- Не. Какво?
- Избягал с жена ми в чужбина...

