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Село Спасово
беше домакин
на „Попитай
кмета“
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Община Генерал Тошево подписа първите договори по
стипендиантската програма за обучение на студенти

Община Генерал Тошево
подписа първите договори за
отпускане на стипендии на
студенти от нашата община,
които да се обучават по една
от двете медицински специалности – медицинска сестра
или медицински лаборант. В
началото на месец май тази
година Община Генерал Тошево обяви, че продължава
своята политика за финансово подпомагане на кандидат-студенти и студенти по
две медицински специалности. Към програмата интерес
проявиха няколко кандидати,

които имаха възможността да
получават стипендии, с които
да могат да покриват семестриалните си такси и част от
разходите си за обучение. Сега, пет месеца по-късно, вече
са ясни имената на одобрените за финансиране.
За учебната 2021/22 година бяха отпуснати общо три
стипендии – една за медицински лаборант и две за медицинска сестра. За получаване на стипендията, кандидатите трябваше да отговарят
на редица условия. В крайна
сметка две дами спечелиха

стипендиантската програма.
Това са Февзие Адил и Станка Тодорова, които ще се обучават за медицински сестри
в Медицински университет
– Варна. Двете ще получават
по 400 лв. финансово подпомагане за целия срок на обучение (на годишна база средствата ще бъдат отпускани за
10 месеца – без месеците юли
и август).
Целта на тази инициатива е
да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината.
Идеята е те да завършат своето образование, подпомогна-

ти от Община Генерал Тошево,
след което да им се даде възможност да работят на територията на нашата община и
по този начин да бъдат в полза на обществото.
Всяка година Община Генерал Тошево определя дефицитните
специалности,
по които ще бъдат отпускани стипендии за обучение. За
специалността медицинска
сестра, от която има остра
нужда в нашата община, това са първите подписани договори за финансово подпомагане на обучението.

Стартира акцията на Български червен кръст
На 5 октомври стартира акцията на Български червен
кръст в община Генерал Тошево по разнос и раздаване
на продуктите от хранителната програма на Европейския
съюз. 808 са жителите на общината, които имат право на
помощи по линия на безвъзмездната дарителска помощ,
от тях 290 в град Генерал Тошево. На 7 октомври ще бъде
открит пункт за раздаване на
продуктите. Той се намира в
„Център за почасово предос-

Баба Мита стана на 100 години
Мита Георгиева oт Генерал Тошево oтбeлязвa днec cвoя
100 – гoдишeн юбилeй. Бaбa Мита, ĸaĸтo й ĸaзвaт близĸитe, e
poдeнa преди век нa 28.09.1921 г. в общинското село Лозница, съобщават от общината в добруджанския град.
Зa дa зacвидeтeлcтвaт cвoeтo yвaжeниe и дa oтбeлeжaт
зaeднo днeшния пpaзниĸ, в ceмeйния дoм ce cъбpaxa деца,
внyци и пpaвнyци нa бaбa Мита, както и кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и началникът на отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“ Маргарита Великова.
Kaтo пoдapъĸ зa дocтoйния юбилeй, градоначалникът връчи на рожденичката поздравителен адрес и подаръци – цвете, парична сума и огромна кошница с хранителни продукти.

тавяне на услуги в домашна
среда“ и ще работи до 17 октомври.
Хранителните пакети за
уязвими групи включват 15
вида хранителни продукти:
брашно; спагети; лютеница;
зелен фасул; домати стерлизирани; грах зелен; гювеч
консерва; конфитюр; говеждо
в собствен сос; говежди кюфтета в бял сос; пиле фрикасе
консерва; консерва риба; леща; захар; зрял фасул - стерилизиран.

ЦПЛР – Център за работа с деца в град Генерал Тошево, записва деца и ученици в следните безплатни извънкласни форми на обучение за учебната 2021/22 г.: Школа по изобразително и приложно изкуство, Клуб по английски език, Детски театрален състав, Зумба за
деца, Клуб по модерен балет, Школа по графичен дизайн, Школа по пеене, Школа Младежки
свят и Клуб по хип-хоп танци.

Спортни
новини
стр. 4
Поздравителен адрес до всички
учители в община Генерал Тошево

Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи учители,
Поздравявам ви с Международния ден на учителя – 5 октомври!
На празници като днешния всички ние - вече пораснали деца, се връщаме към най-милите
спомени от детството си и отново усещаме топлата ръка на любимия учител, чуваме първия
училищен звънец и нетърпеливо сядаме на чиновете в очакване на интересните уроци.
Да си учител не е просто професия. Да си учител е призвание, орис, съдба. Вашият път е мисия - с много труд, всеотдайност и вяра, вдъхновени от голямата любов към знанието. Вие правите децата личности, изпълнени със знание и
устрем към бъдещето.
Останете все така отдадени на децата, на нашия град и на Добруджа!
Приемете най-искрените ми пожелания за
здраве и повече радост в трудните ви делници!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Важно съобщение!!!

Във връзка с извършване на планов ремонт на ЖП прелез намиращ се на кръстовището на улица „Опълченска“ и
булевард „Райко Даскалов“ по ЖП линия в района на спирка Генерал Тошево на 6 октомври в интервала от 11:00 часа до 14:00 часа, уведомяваме, че за времето на ремонта
в Генерал Тошево ще бъде прекъснато автомобилното движение по улица „Опълченска“ по посока квартал Пастир.
Във времето на ремонт на ЖП прелеза движението на
автомобилите се пренасочва към прелеза в началото на
града (до бензиностанция „Виста“).

Т ренировк и по
к иок у шин кара т е
Спортен клуб „Сейкен“ организира тренировки по киокушин карате в град Генерал Тошево. Заниманията ще се провеждат всеки
вторник и четвъртък от 18:00 часа в спортната зала на СУ „Никола. Й. Вапцаров“. Школата предлага квалифицирано обучение, възможност за развитие, участие в състезание и
лагери на национално и международно ниво.
Минималната възрастова граница за започване на тренировки е 6 години.
За повече допълнителна информация и
записване, може да се обаждате на
телефон 0899/93 55 30 – Диян Радев,
или на e-mail: seiken@abv.bg.

Под егидата на кмета на Община Генерал Тошево се проведе среща за актуалните проблеми пред ЦСМП – Филиал Генерал Тошево, в която взеха участие джипита от общината, общински съветници, както и д-р Огнян Господинов –
директор на ЦСМП - Добрич.
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„Попитай кмета” беше в село Спасово

На 30 септември се проведе поредната среща от инициативата „Попитай кмета“.
Мястото на срещата беше село Спасово в НЧ „Отец Паисий – 1897“. По традиция кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров
представи своя отчет за извършеното Общинска администрация през предходния месец септември, както следва:
- Градоначалникът съобщи,
че продължават строително

то се реализира в сътрудничество с Община Мурфатлар
– Румъния и Общински съвет
Болград – Украйна. Ремонтът
трябва да приключи до края
на месец октомври.
- Изкърпена е пътната мрежа на територията на общината и предстои поставяне на
маркировка.
- Кметът Валентин Димитров съобщи, че продължават
строително монтажните работи по улиците „Васил Апри-

ния министър.
- От 7 септември тече Преброяване на населението и
жилищния фонд в Република
България през 2021 г.
- На 10 и 11 септември се
проведе двудневен бизнес
форум по проект на трансгранична програма INTERREG V-A
Румъния – България 20142020 „Развитие на туристическия потенциал, опазване
и популяризиране на общото
наследство“ с участие на ру-

Кметът на Община Генерал Тошево се срещна с жителите на село Спасово за продуктивен диалог.

монтажните работи на гробищен парк в града по проект
„Красива България“.
- Приключи ремонт на покрива на Основно училище
„Йордан Йовков“, село Спасово.
- Кметът отчете, че продължава основният ремонт на
НЧ „ Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”, BSB1010
по Съвместна оперативна
програма по ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“, кой-

лов“, „Иван Вазов“ и „Хан Аспарух“ в град Генерал Тошево.
- Беше назначена комисия
и направен пълен оглед на
детските съоръжения на територията на града.
- Сключиха се договори
между Община Генерал Тошево с двама студенти – стипендианти, специалност медицина.
- Кметът съобщи, че бяха отменени всички публични събития на открито на територията на общината, във
връзка със заповед на здрав-

мънска и украинска делегации.
- В рамките на една седмица през община Генерал Тошево премина велопоход „Дунав ултра“.
- На 23 и 24 септември се
проведоха Културни празници „Албена“ в селата Изворово, Житен, Спасово и Кардам.
- На 24 и 25 септември се
проведе бизнес форум в Р Румъния по проект на трансгранична програма INTERREG V-A
Румъния – България 20142020 „Развитие на туристи-

ческия потенциал, опазване
и популяризиране на общото
наследство“ с българска и украинска делегации.
- Баба Мита Георгиева от
Генерал Тошево навърши 100
години.
Като предстоящо през месец октомври кметът Валентин Димитров очерта следните моменти:
- На 5 октомври ще стартира доставянето и раздаването на хранителни пакети –
помощи от Български червен
кръст.
- От 7 до 9 октомври ще се
проведе Четвърти пленер за
художествена фотография
„Есенни хоризонти“ в село
Красен.
- На 26 октомври - Димитровден. Храмови празници
в град Генерал Тошево и село
Средина.
В края на срещата жителите на село Спасово имаха възможността да зададат своите
въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров.
Те започнаха с благодарности от страна на спасовци
за асфалтираните улици и недоволството им към жителите на селото, които не си поддържат прилежащите пространства и високата скорост,
с която преминават колите.
Други проблеми на жителите на селото, които се обсъдиха бяха изхвърлянето на
отпадъци на нерегламентирани сметища, отворените дупки от ВиК аварии и бездомните кучета.
По всички въпроси бяха дадени изчерпателни отговори,
а хората получиха гаранции,
че всички проблеми, зависещи от компетенциите на служителите на Общинска администрация и лично от кмета,
ще бъдат навременно разрешени.

Благотворителна фондация продължава да помага
на изгубилите братчето си деца от село Кардам

Фондация „Българска памет” с председател д-р Милен Врабевски продължава
да помага на децата от село
Кардам, които през есента на
2019 година изгубиха брат-

чето си Стефан. Организаторът на кампанията в подкрепа на почерненото семейство
Вили Димитрова от Генерал
Тошево съобщи, че поредното
дарение са два климатика, за

да са на топло децата. Тя благодари на екипа на д-р Милен
Врабевски, както и на хората
поели доставката, и монтирали климатиците.
Това е поредният дарител-

Така изглежда новата стая в къщата на семейството от село Кардам. Различни благотворителни
фондации и частни лица продължават да помагат на децата.

ски жест от Фондация „Българска памет” към семейството от село Кардам. В
края на септември петте деца, баба им и дядо им бяха
зарадвани за пореден път с
хранителни продукти.
Припомняме, че 9-годишният Стефан почина след отравяне с химически препарати с гризачи. След трагедията за неговите пет братчета
и сестричета се грижат баба
им Стоянка и дядо им Живко,
тъй като майка им Росица избяга от дома им, а баща им е
в затвора. Благодарение на
добри хора бяха събрани 6
500 лева, с които бе закупена новата къща.
С финансовата помощ на
д-р Милен Врабевски тя беше ремонтирана за 6 500 лева. Сменени са подовите настилки, дограмата, оправени
са таваните и стените, така
че домът се превърна в уютно място за живеене. Преди това Фондация „Българска
памет” заплати разходите
по прехвърлянето на семейния имот на името на децата,
както и осигури средства за
закупуването на дрехи, хранителни продукти и лаптопи
за всички тях.

ЕНЕРГО-ПРО:
Небитовите клиенти в област
Добрич следва да направят избор на
доставчик на електроенергия

От 1 юли 2021 г. небитовите клиенти на енергийните
дружества в България следваше да преминат на свободния пазар на електроенергия. Изискването е заложено в
промяна в Закона за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката от 26.06.2021 г. Съгласно законовите изисквания след 1 юли клиентите, неизбрали доставчик на свободен пазар, преминаха служебно на Доставчик от последна инстанция (ДПИ). За момента на регулиран пазар остават само битовите клиенти на енергийните дружества
в страната.
Към настоящия момент ЕНЕРГО-ПРО Продажби продължава да снабдява с електроенергия небитовите клиенти,
които не направиха своя избор на доставчик на свободен
пазар в законоустановения срок, но вече в ролята си на
Доставчик от последна инстанция.
ЕНЕРГО-ПРО се съобрази и изпълни всички нормативни изисквания по либерализацията на небитовите клиенти. Мрежовото дружество от Групата изпрати уведомление относно промяната до всички небитови клиенти, които съгласно законовите промени в ЗИДЗЕ от 26.06.2020 г.
следваше да изберат доставчик на електроенергия и да излязат на свободен пазар до 01.07.2021 г. Проведена беше
мащабна информационна кампания в медиите и на сайтовете на компанията още от началото на законовите промени. От небитовите клиенти се очакваше да сключат индивидуални договори за доставка на електроенергия по свободно договорени цени в срок.
Компанията за пореден път напомня, че доставката на
електроенергия от ДПИ е временно решение и е необходимо фирмите да потърсят оферта за снабдяване с електроенергия на свободен пазар. Подробна информация за доставката на електрическа енергия за небитовите клиенти
след 01.07.2021 г. е налична началната страница на ЕНЕРГО-ПРО Продажби. За допълнителни разяснения относно
условията на доставка от ДПИ и стъпките за излизане на
свободен пазар на разположение на клиентите са имейл
service@energo-pro.bg, денонощен телефон 0700 800 61,
както и Центровете за обслужване на клиенти (ЦОК) на
ЕНЕРГО-ПРО в Североизточна България. При необходимост ЦОК ще работят с удължено работно време на местата с клиенти пред офисите след края на работния ден.
ЕНЕРГО-ПРО

Жътвата на слънчоглед в
общината приключи

В пет от общините на област Добрич жътвата на маслодаен слънчоглед вече е
приключила. Това показват
официалните данни ОД „Земеделие“ – град Добрич. Към
дата 1 октомври са реколтирани 825 300 дка от площите с маслодаен слънчоглед

та година от 2017 г. насам за
сектора у нас. Новината идва лично от министърът на
земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков. През настоящата година производството на пшеница достигна нива от 7,16
млн. тона. Те са добити при

Жътвата на слънчоглед в общината вече приключи. Още малко
остава до края на жътвената кампания и при царевицата.

от общо 869 701 дка в областта. Средният добив е от около 294 кг/дка. Кампанията е
приключила в общините Балчик, Каварна, град Добрич,
Генерал Тошево и Шабла.
От площите с царевица за
зърно – общо 939 280 дка, до
момента са реколтирани 452
180 дка при среден добив от
около 738 кг/дка.
В същото време стана ясно че добитата пшеница
през 2021 г. е с 52% повече
от предходната година, която беше изпълнена с редица проблеми в зърнопроизводството. Това е най-добра-

реколтирани 1 204 334 ха
при среден добив за страната 594 кг/дка. Добри производствени резултати се отчитат и при ечемика и рапицата. При ечемика се наблюдава ръст в производството от
27,2 %, а при рапицата 36,0
% ,в сравнение с 2020 г. През
настоящата година са реколтирани 130 581 ха ечемик, а
производството е 698 761 тона при среден добив за страната 535 кг/дка. Произведеното количество рапица е
376 364 тона при реколтирани 133 356 ха и среден добив
от 282 кг/дка.
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Урок по родолюбие в ПГЗ „Тодор Рачински“
Открит урок по родолюбие
проведе „Дружина Хайдути“,
град Варна с учениците от
Професионалната гимназия
по земеделие „Тодор Рачински” в град Генерал Тошево.
Облечени в традиционни
хайдушки дрехи, препасали
оръжия от онова време, войводите пренесоха учениците
във времената на хайдушките
дружини. Гимназистите имаха възможността да научат
повече за бита и делото на
тези смели българи, как се е
зародило хайдушкото движение в България, каква е връзката между народа и хайдутите и защо са ги наричали закрилници на народа. Учениците от гимназията в Генерал
Тошево научиха още и каква
е била структурата и числеността на една хайдушка дружина.
„Минаваме през вековете,
стигаме до най-тежкия период - т.н. кърджалийски времена – края на XVIII и началото
на XIX век. Това е периодът,
в който Османската империя
е раздирана от междуособи-

ци, няма пари да плаща на наемници и на еничари, тъй като губи поредната война с Русия. Поробителите формират
банди и започват да нападат
и грабят българските села и
малките градове. Тогава найсилно се развива хайдушкото
движение, даже цели села и
градове се въоръжават, за да
спрат кърджалиите и даалиите. Това е периодът, в който
сдружението се е конкретизирало” – сподели родолюбеца Йордан Вашев от „Дружина хайдути“.
Децата се запознаха и с
книгата на Георги С. Раковски
„Горски пътник”, която коренно обръща мисленето на хайдутите и революционерите.
„По време на тези лекции
с деца минаваме и през комитетите на Левски, четите
на Ботев, Караджата и Хаджи
Димитър, Филип Тотю. Стигаме до Априлското въстание – Освободителната война, и отиваме към последния
хайдутин Ильо войвода, който заедно с Раковски, създава Втората българска легия и

участва в Руско-турската освободителна война” – сподели още Йордан Вашев.
По време на урока бяха
представени части от филма
„Смутни времена” по романа на Вера Мутафчиева, който хайдутите са заснели. Той
представя именно този найтежък момент, наречен кърджалийски времена. Освен
интересните
исторически
факти и истории от живота
на хайдутите, бяха показани
автентични оръжия от края
на XVII до XIX век.
„Наредихме
автентично
оръжие и разказахме за оръжията, по какъв начин се зареждат, как са ги носили. Повечето оръжия, който показахме, са балкански, въпреки,
че има много оръжия от Африка и от Азия, просто защото
Османската империя е била
огромна, във всеки район се е
произвеждало оръжие” – сподели още Йордан Вашев. Найстарото оръжие е 250-годишна пушка. Тя е произведена в
Сливен и носи името Сливенско шишане.

COVID-19
Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 на територията на общината към 1 октомври
Към тази дата пациентите с положителен
PCR-тест на територията на община Генерал Тошево са 47. 6 от
тях се намират в болнични заведения и 41
на домашно лечение.
Поставените под карантина и контактни
лица са 40. Починали
трима.
Кризисният щаб и
ръководството на Община Генерал Тошево
апелират към всички
жители, собственици
на търговски обекти
и работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни
и да спазват всички
противоепидемични
мерки, с цел опазване
на живота и здравето
на местната общност!

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 найвисоко 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

О Б Я В А
ТПК „Труд“, град Генерал Тошево, обявява продажба на
следните недвижими имоти:
1. Застроен урегулиран имот – промишлена площадка с
площ 23 732 кв. м., на стойност 250 000 лв., находящ се на ул.
„Васил Априлов“ 67, град Генерал Тошево;
2. Масивна сграда на три етажа с разгъната площ 578,40
кв. м. и прилежащ двор 820 кв. м., на стойност 50 000 лв., находяща се на ул. „Васил Алексиев“ 32А, град Генерал Тошево;
3. Административна сграда на два етажа и изба с разгъната площ 678,92 кв. м. и дворно място 1474 кв. м., на стойност 250 000 лв., находяща се на ул. „Трети март“ 5, град Генерал Тошево;
За допълнителна информация – председател на ТПК „Труд“
инж. Росен Христов, телефон за връзка – 0885/61 51 75 или
05731/23 22.

ЗАПОВЕД
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65, ал.
1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, с цел намаляване на
последствията за населението и осигуряване на ефективно
функциониране на общинската инфраструктура, снабдяването и услугите при усложнена зимна обстановка през предстоящия зимен сезон 2021-2022 г., нареждам
I. ПО УПРАВЛЕНИЕТО:
1. На 27.09.2021 г. от 10:00 часа да се проведе съвещание
на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия съвместно с кметовете и кметските наместници на населените места за работата при усложнена зимна обстановка
(Заседанието беше проведено).
2. Секретарят на щаба да изготви заповед за актуализиране
на състава на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Копия от заповедта да бъдат представени до
08.10.2021 г. в Областна администрация и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
3. Заместник-кметът на общината до 27.10.2021 г. да организира проверка на готовността за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и снегопочистващата техника. Да се
проверят техническите възможности на фирмите и едноличните търговци за изпълнение на договорените задължения и
осигуряване на качествено поддържане на общинската пътна
мрежа при зимни условия.
4. Кметовете и кметските наместници, ръководителите на
държавни и частни фирми, ведомства и другите стопански организации да набележат конкретни мерки за своевременното
събиране, обработка и предаване на информация за възникнали критични ситуации и бедствия, на оперативния дежурен
по Общински съвет за сигурност на телефон 05731/ 22-83.
5. При усложнена зимна обстановка информация за състоянието на общинската пътна мрежа да се подава, както следва:
- до 06:30 часа – от фирмите поддържащи общинската пътна
мрежа, кметовете и кметските наместници на населени места до оперативния дежурен на Общинския съвет за сигурност;
- до 07:00 часа – от оперативния дежурен на ОбСС до оперативния дежурен на Областния съвет за сигурност.
6. Да се изготви списък на собствениците притежаващи техника, годна за извършване на аварийно-спасителни действия
при зимни условия. Екземпляри от списъка да се предоставят
до 27.10.2020 г. в Областна администрация и Регионална дирекция ПБЗН. При възникване на необходимост за привличане на допълнителни ресурси от фирмите, разполагащи с необходимата инженерна техника, да се координира дейността
по възлагане с Оперативен център на “Пожарна безопасност и
защита на населението”.
II. ПО СНАБДЯВАНЕТО И ОСИГУРЕНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИТЕ СЪС СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ:
1. Управителите на „Добруджа газ” АД, земеделските кооперации, арендаторите на земеделски земи, на чиято територия
има резервоари за течни горива, фирми и стопански организации, чиято дейност изисква ежедневно ползване на транспорт, съобразно ежедневните си нужди да осигурят резерв от
ГСМ най-малко за седем дни, който ще се ползва при възникване на критични ситуации.
2. Всички собственици на хлебопекарни съобразно нуждите
да осигурят резерв от брашно за десет дни, резерв от вода за
три дни и аварийно ел. захранване, като за целта снабдят необходимото гориво за дизеловите агрегати.
3. Медицинският център да осигури необходимия резерв
от медикаменти за ползване при епидемии и тежки измръзвания. Да се изготвят списъци по населени места на пациентите на хемодиализа и бременни жени с термин на раждане от

01.11.2021 г. до 31.03.2022 г.
4. При възникване на грипни и вирусни епидемии да се спре
своевременно учебния процес в училищата на територията на
общината. Отпочване на учебните занятия да стане след преминаване на епидемията.
5. Директорът на Ученическо общежитие, кметовете и кметските наместници да създадат необходимата организация за
оказване на помощ, настаняване и изхранване на пътници,
претърпели аварии и закъсали по пътната мрежа през зимния период.
6. Ръководителите на фирми, ведомства, стопански организации и учреждения, ползващи парна инсталация, да организират дежурство за поддържане на необходимия режим за
работа на инсталациите при ниски температури и имат готовност за преминаване от природен газ на течно гориво.
7. Кметовете и кметските наместници да съдействат на директорите на училища и собствениците на магазини в населените места за осигуряване на резерв за седем дни от хранителни продукти от първа необходимост – брашно, захар, варива.
8. Училищата, детските заведения, Медицински център и
други, работещи на природен газ да си осигурят резерв от
течни горива за минимум 7 дни.
III. ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПЪТНАТА МРЕЖА:
1. Районна пътна служба Генерал Тошево да извърши необходимата подготовка за поддържане на републиканската пътната мрежа, като за целта представи План за работа през зимния сезон, включващ маршрути и договорираната техника за
зимно поддържане.
2. При снегопочистване на пътната мрежа да се обърне
особено внимание на маршрутите с интензивно движение и
връзките с важни стопански обекти.
3. Да се осигури снегопочистване на подходите към Гранично пропускателния пункт, като при необходимост се спре
движението на тежки товарни автомобили с цел да не се допускат задръствания и блокиране на движението на МПС и
осигуряване на нормални условия за работа на снегопочистващата техника.
4. Всички фирми извършващи пътнически и товарни услуги да подготвят техниката си за експлоатация при зимни условия.
5. Фирми, предприятия, учреждения и гражданите да осигурят снегопочистване на тротоарните площи прилежащи към
стопанисваните от тях обекти.
6. Общинска администрация да създаде необходимата организация за почистване на града при обилен снеговалеж,
като с предимство се осигурява достъп до хлебопекарните,
Медицински център и Спешна медицинска помощ – филиал
Генерал Тошево, училища, детски заведения, автогарата и магазинната мрежа.
7. Районно управление Генерал Тошево да подържа готовност за пренасочване и спиране на движението или забраняване на движението на всички или на някои видове превозни
средства по отделни от пътната мрежа в общината при обилен
снеговалеж, непроходими навявания и заледявания, с цел да
не се допускат задръствания и блокиране на движението на
МПС и осигуряване на нормални условия за работа на снегопочистващата техника.
8. Да се осигури финансиране на мероприятията по подготовката за зимата и се заделят целеви финансови средства
за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи.
IV. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕДОМСТВА И ДРУЖЕСТВА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБ-

СТАНОВКА:
1. Да се извърши подготовката и профилактиката на електроснабдителната мрежа за работа при зимни условия, като
се обърне особено внимание на ел. захранването на помпените станции, лечебните и детски заведения.
2. Да се организира постоянно дежурство на аварийните
групи, като същите се окомплектоват с необходимите резервни части, материали и осигурен автомобил с висока проходимост.
3. ВиК район Генерал Тошево АД да извърши подготовката
за работа при зимни условия на водоизточниците, помпените
станции, водоемите и техниката за обслужване.
4. Да се приведат в готовност за експлоатация и се осигурят с горива и резервни части наличната агрегатна техника за
автономно ел. захранване на помпените станции. Да се организира постоянно дежурство на аварийните групи и осигурят
необходимите резервни части и материали, автомобил с висока проходимост и техника за отстраняване на възникнали
аварии през зимния период.
5. При усложнена метеорологична обстановка и опасност
от възникване на критична или бедствена ситуация без да се
чакат указания, кметовете и кметските наместници, фирмите и стопанските организации да създадат необходимата организация за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

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.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка.
Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
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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„Спортбаскет ГТ“ вече с мъжки отбор, Нова порция футбол
в областните групи
който ще играе в „Б“ група на ББЛ
Още преди два месеца - на
3 август официалният сайт
на Българска баскетболна лига публикува крайния вариант
на всички „А“ и „Б“ групи в
мъжкото баскетболно първенство. През новия сезон в шампионатите ще участват общо
71 отбора – 29 ще се включат
на ниво „А“ група, а останалите 42 – на ниво „Б“ група.
Всички са разпределени на
териториален принцип.
Най-голямо впечатление
тогава направи това, в Източната „Б“ група, присъства името на „Спортбаскет ГТ“
(Генерал Тошево). Официално потвърждение обаче нямаше. Сега, два месеца по-късно, след като заявките са регистрирани и картотеките на
отборите са потвърдени, със
сигурност може да се обяви,
че нашият град ще има мъжки
отбор по баскетбол в „Б“ група през новия сезон.
Мъжкият тим на „Спортбаскет ГТ“ ще бъде воден от
треньора Стойо Стоев, като
специалистът е селектирал
близо 15 момчета, предимно
от нашия град, които ще носят
жълто-синия екип на отбора.
Важно е да се отбележи, че
баскетболистите са любители
и аматьори и никога не са се
занимавали професионално с
баскетбол. Любовта към играта обаче ги кара да се събе-

рат в залата, да оформят чудесен колектив и да сформират отбор, който да се подвизава във второто ниво на родния баскетбол.
В потока на „Спортбаскет
ГТ“ има още 7 състава - „Черноморец“ (Балчик), „Калиакра“ (Каварна), „Ънстопабъл“
(Добрич – дублиращ отбор),
„Консуматорите“
(Варна),
„Old Five“ (Варна), и вторите състави на „Светкавица“

(Търговище) и „Showtime“
(Варна).
Очаква се скоро да излезе
цялата програма на първенството, но отсега се знае, че
първият двубой на „Спортбаскет ГТ“ ще бъде на 9 октомври (събота) срещу „Светкавица“ (Търговище). Срещите ще се играят на турнирен
принцип, като още през втория или третия кръг, спортната зала на СУ „Никола Й. Ва-

пцаров“ ще приеме домакинство. До края на годината се
очаква „Спортбаскет ГТ“ да
домакинства поне два пъти на
кръгове от първенството.
В следващите броеве на
вестник „Добруджански глас“,
ще ви запознаем по-детайлно
с хората, които стоят зад идеята за възраждане на мъжкия
баскетбол в града, със състава и всичко най-интересно
около отбора.

През изминалия уикенд се
изиграха двубоите от петия
кръг на първенството в „А“
Областна футболна група –
Зона „Изток“. За съжаление
и трите тима от община Генерал Тошево претърпяха поражения, като най-изненадващо и неочаквано беше това на
„Спортист“ от „Добруджанец“
(Овчарово).
Новият футболен отбор в
нашия град допусна домакинска загуба с 3:4 и получи звучен отрезвителен шамар, след
като стартира шампионата с
три победи от четири срещи.
В интерес на истината домакините от „Спортист“ контролираха събитията на терена
през целия двубой и създадоха огромен брой възможности
за гол, но пропуските ги лишиха от равенство или дори
победа – все резултати, които нямаше да са незаслуже-

ни. Гостите от село Овчарово
пък предимно се защитаваха и
играха на контраатаки. За целия двубой те отправиха точно четири точни изстрела към
вратата на „Спортист“, като и
четирите се превърнаха в голове. Сега пред момчетата от
„Спортист“ остава само бързо
да забравят този мач, да вдигнат глави и да се представят
по-добре в следващия кръг –
при гостуването си в Каварна на местния „Калиакра – 1“.
Другите два общински тима също претърпяха загуби. И двата отбора бяха гости. „Дружба“ (Люляково) загуби от „Интер“ (Добрич) с 0:10,
докато „Партизан“ (Василево) отстъпи с 0:4 на „Калиакра – 1“ в Каварна. В следващия кръг двата състава са домакини съответно на „Хр. Ботев“ (Стожер) и „Заря 2006“
(Крушари)

Момчетата от „Спортбаскет ГТ“ продължават да се подготвят за първия си двубой срещу
„Светкавица“ в ББЛ.

„Спортист 2011“ загуби от „Спартак 1918 II“ във Варна
Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) загуби с 1:2
гостуването си на втория тим
на „Спартак 1918“ (Варна).
Двубоят беше от седмия кръг
на Североизточната Трета лига и предложи интересен и динамичен футбол. Двата отбора направиха равностоен мач
с много голови възможности
и пред двете врати. Домакините обаче бяха по-настоятелни и малко по-съобразителни в
противниковата половина и заслужено се поздравиха с успеха. Капитанът на „соколите“
Янаки Смирнов откри резултата от фаул в средата на първата част. Авансът на домакините обаче се задържа едва десетина минути, след като Росен
Николов се възползва от неразбирателство в отбраната на
„Спартак 1918“ и изравни.
До почивката Янаки Смирнов и Тугай Неджет пропуснаха да вкарат за домакините, а
пред отсрещната врата имаше

няколко суматохи. При една от
тях Росен Николов не успя да
се разпише за втори път, озовал се на 2-3 метра от голлинията.
Точка на спора постави Константин Богданов. Той стреля в
75-ата минута, топката се уда-

ри в гредите, върна се при него и вторият му опит беше успешен – 2:1.
С тази загуба тимът на
„Спортист 2011“ се срина до
десетото място във временното класиране с актив от 7 точки (2 победи, 1 равенство и 4

загуби). Лидер в подреждането е отборът на „Дунав“ (Русе) с пълен актив от 21 точки. В следващия кръг, на 9 октомври (събота), от 16:00 часа,
„Спортист 2011“ приема „Рилци“ (Добрич) в опит да се върне на победния път.

Доза смях
Двама приятели си говорят:
- А бе, днес се чувствам като депутат... - казва единият.
- Що бе? - пита го другият.
- Едно ми е такова безотговорно, мързеливо, заспало!

* * *

За съжаление „Спортист 2011“ допусна още една загуба в Трета лига.

НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево кани всички жители
и гости на общината, на постановката на Драматичен театър „Йордан Йовков“, град Добрич – „Големанов“
Представлението ще се състои
на 13 октомври (сряда) от 17:30
часа в залата на културната институция. Билети се продават на касата на читалището.
Ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки, а всички
зрители задължително трябва да
бъдат с маски.
За допълнителна информация
– на телефони 05731/22 14 и
0895/77 62 10.
Очакваме ви!

Кандидат-депутат се връща посърнал вкъщи след обявяването на изборните резултати.
- Колко гласа събра? – пита жена му.
- Три…
- Винаги съм знаела, че имаш любовница!

