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Община Генерал Тошево раздаде годишните
награди за съществен принос в развитието на града

Както беше през миналата 2020 година, така и през
настоящата доста динамична
2021 година съборът на град
Генерал Тошево не се проведе по познатия на всички начин. Липсваха любимите на
деца и възрастни сергии и атракциони. Нямаше я и богата празнична програма с утвърдилия се като традиционен през последните години
Фестивал на сармата и кюф-

тето. Колкото и да не е приятно, за втора поредна година, точно в месеците октомври и ноември, цяла Българя е връхлетяна от сериозна
COVID вълна. Така забраните
свързани с разпространението на заразата осуетиха всякакви празнични планове. Събитията, макар и малко, които бяха организирани, се провеждаха при строго спазване
на всички противоепидемич-

ни мерки,
Едно от последните такива
в програмата за празниците
на града, се проведе на 5 ноември – тържеството по връчването на годишните награди
на юридически и физически
лица, колективи и организации със съществен принос за
развитието на града и допринесли в голяма степен за изпълнение на социално-икономическите цели и приорите-

На семпла церемония бяха раздадени годишните награди на Община Генерал Тошево.

ти на Община Генерал Тошево.
Наградите бяха материални –
грамоти, книги и картини, рисувани по време на тазгодишното издание на Национален
пленер по живопис „Бялата
лястовица“, който се проведе
по-рано през пролетта в село
Красен.
Традиционните годишни награди тази година бяха присъдени на:
* Проф. д-р Иван Киряков
– учен, селекционер в Добруджански земеделски институт
– Генерал Тошево – за съществен принос към развитието
на селскостопанската наука
– създаване на нови зърнено
житни и бобови култури, сортове и хибриди слънчоглед и
разработване на нови технологии за отглеждането им;
* Димитър Алексиев – медицински фелдшер във Филиал
за спешна медицинска помощ
– град Генерал Тошево – за висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и принос в опазване
живота и здравето на жителите на града и общината;
* Виолина Дочкова – жител на град Генерал Тошево –
за проявено хуманно отношение и системно оказване на
помощ и подкрепа на деца в
нужда.

COVID-19
Община Генерал Тошево извършва закупуване и доставка до дома на
потребителя на хранителни продукти и продукти от първа необходимост,
и лекарства (закупени със средства на потребителите).
Обхватът на потребителите е:
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване
на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
Заявки за доставка и услуга се приемат само в работни дни на телефонен номер: 0883 560 603.

В навечерието на 8-ми ноември в Генерал Тошево се
проведе втора за годината акция по залесяване с млади
дръвчета. В нея, освен кметският екип и председателят
на Общинския съвет, се включиха и служители на Общинска администрация и читалищна библиотека, които засадиха
общо 100 дръвчета – акация и
кестен.
Намерението на Община Генерал Тошево е подобен род
инициативи да станат ежегодни и заедно със сезонното почистване да дадат пример за
приветлив и екологичен облик
на града.
Посадъчният материал за акцията е безвъзмездно осигурен
и предоставен от Гората.бг.

Уважаеми съграждани,
Радвам се, че ние, жителите на Генерал Тошево, споделяме живота си в един красив и спокоен град. Благодарение на общите ни усилия той се превръща в малко, но значимо и открояващо се място за живот сред равните земи на
Добруджа.
Обичам Генерал Тошево, защото съм роден и израснал в
него. Тук са моите корени и всичко около мен говори с езика на моето сърце – семейството, приятелите, къщите с прекрасни дворове, улиците, златните полета, вятърът, носещ
мирис на лавандула. Убеден съм, че вие чувствате същото.
В този празничен ден ви пожелавам да имате мъдростта
да различавате правилното от неправилното и силата да избирате доброто, както за големите решения, пред които сте
изправени, така и във всекидневните малки избори.
Бъдете здрави и не спирайте да мечтаете за града!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
До г-н Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево
До жителите и гостите на Генерал Тошево
Уважаеми господин Димитров,
Уважаеми жители и гости на Генерал Тошево,
Приемете сърдечните ми поздрави по случай празника на
Генерал Тошево и Архангеловден!
Житните класове и бялата лястовица неслучайно са символи на Вашия град. Плодородието и надеждата си дават среща тук – в Златна Добруджа, където с мъдростта и усилията на грижовни стопани, Вие доказахте, че е възможно българската земя да не пустее, а да бъде извор на просперитет
и добруване.
Вярвам, че с общи усилия трудностите на съвремието ще
бъдат преодолени и Генерал Тошево ще стане още по-красиво
място, където всички Вие ще се радвате на справедливо настояще и достойно бъдеще.
На жителите и гостите на града желая здраве, успех и благополучие.
Честит празник!
Румен Радев
Президент на Република България
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„Никъде слънцето не захожда тъй голямо и тъмночервено и не си
отива толкова бавно, както тук. Сякаш не му се ще да залезе, а след
залязването дълго още денят не се решава да си отиде. Тогава изведнъж
става съвсем тихо. От съседното село се чува камбанен звън и лъхва
мирис на прясно сено…“
„Впечатления от Добруджа“, Дора Габе
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Изложба на открито разказва за есенна Добруджа Всички президентски
двойки на изборите

Изложба от 32 фотографии постави началото на
празничната програма за
8-ми ноември в Генерал Тошево. Снимките са подредени в изложба на открито
по пешеходна зона на пло-

щад „Бялата лястовица“ в
центъра на града. Експозицията е от четвъртото издание на фотопленера „Есенни хоризонти“, който се
проведе преди месец в село Красен и е под надслов

„Есен край границата“.
В началото на месец октомври, в рамките на три
дни красивото добруджанско село Красен прие 8
фотографи, които тази година трябваше да запе-

Изложбата представя страхотни фотоси от есенната красота на нашия роден край.

чатат красотите на есенна Добруджа. Участие във
фотопленера взеха Виктор Димчев от София, Деница Димитрова от Попово, Диан Милтиядев, Росица Милтиядева, Венелин
Йорданов, Стоян Илиев и
Илиян Стоянов от Добрич
и Живко Иванов от Варна Генерал Тошево.
Атрактивните
фотоси
привлякоха вниманието на
жителите и гостите на града, които се спираха да им
се любуват и да разпознават обектите на снимките.
Основната идея на пленера, който е ежегоден, е
той да се превърне в празник на изкуство – своеобразна среща на фотографите с природата и бита на
Йовковата Добруджа, която
да ги вдъхнови да претворяват във фотоси красотата във всички нейни форми
и проявления.

Младежи кандидатстваха по проект с еко инициатива
Представители на Общински младежки съвет
кандидатстваха по проект за младежка инициатива към Младежки център, град Добрич. Нарекоха го „Нашата еко приказка“. Младежката инициатива се реализира в рамките
на проект BGLD-1.003-0001
„Младежки център Добрич
– Вашето днес“, програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими
групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г.
През миналата седмица
младежите заедно с представители на отдел „Екология“ към Община Генерал
Тошево и на Младежки център, град Добрич реализираха проекта. Засадиха дървета – акация, бреза, дъб и по-

лония в зелена площ „Гайката“. Целта им е да допринесат за възобновяването на
българските гори, да покажат добрия пример и да научат децата и младите хора

как да опазват сътвореното с
много обич и труд ,грижейки
се за природата.
Младежите от Общински
младежки съвет благодарят
на Общински администра-

ция за оказаната помощ и на
Младежки център, град Добрич затова, че заедно с тях
реализираха още една младежка инициатива.
Общински младежки съвет

23 президентски двойки са подали заявление към Централната избирателна комисия (ЦИК) за явяване на предстоящите
президентски избори, които ще се проведат. 14 от кандидатите
за президентския пост са издигнати от партии, а 10 – от инициативни комитети. Гласуването ще се състои на 14 ноември,
като този път ще е 2 в 1 – в същия ден ще се проведат и парламентарни избори.
Ето кои са кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България:
Ето и пълния списък с номерата за кандидатите за президент
и партиите и коалициите:
1. Йоло Денев и Марио Филев
2. Николай Малинов и Светлана Косева („Възраждане на отечеството“)
3. Росен Миленов и Иван Иванов
4. Валери Симеонов и Цветан Манчев („Патриотичен фронт“)
5. Костадин Костадинов и Елена Гунчева („Възраждане“)
6. Румен Радев и Илияна Йотова
7. Горан Благоев и Ивелина Георгиева („Национално обединение на десницата“)
8. Благой Петревски и Севина Хаджийска („Български съюз
за директна демокрация“).
9. Марина Манчева и Савина Луканова
10. Александър Томов и Лъчезар Аврамов („Българска социалдемокрация“)
11. Волен Сидеров и Магдалена Ташева („Атака“)
12. Боян Расате и Елена Ваташка
13. Жельо Желев и Калин Крулев („Общество за нова България“)
14. Светослав Витков и Веселин Белоконски („Глас народен“)
15. Анастас Герджиков и Невяна Митева
16. Луна Йорданова и Иглена Илиева
17. Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова (ДПС)
18. Цвета Кирилова и Георги Тутанов
19. Лозан Панов и Мария Касимова-Моасе
20. Мария Колева и Ганчо Попов („Правото“)
21. Милен Михов и Мария Цветкова (ВМРО)
22. Георги Георгиев и Стоян Цветков („Българско национално обединение“ - БНО)
23. Веселин Марешки и Полина Цанкова („Воля“)

Кратки новини
Съобщение за противозаконно отнет мотоциклет „Балкан“ е
подадено на 25 октомври, около 9:00 часа, информират от Областната дирекция на МВР Добрич. Моторът е бил паркиран в
частен имот на територията на село Чернооково, община Генерал Тошево.
При незабавно предприетите издирвателни мероприятия и
следствени действия са разкрити извършителите на деянието. С полицейска мярка за срок от 24 часа са задържани двама мъже на 36 и 20 години. По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

На 3 ноември, в 23:00 часа в Районното управление в Генерал Тошево е подаден сигнал от представител на фирма, че е
установил кражба на около 50 литра дизелово гориво от база в
село Спасово, община Генерал Тошево. Незабавно е предприето издирване и в село Преселенци е спрян за проверка лек автомобил БМВ с добричка регистрация, управляван от 49-годишен мъж от Добрич.
Установено е, че той е източил горивото. Задържан е за 24
часа, а по случая е образувано бързо производство.
Всички младежи, които участваха в хубавата инициатива.

Кандидатска листа в 8 МИР – Добрич за
изборите за народни представители на
14 ноември (номера на бюлетини)
2. РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
5. ВЪЗРАЖДАНЕ
7. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
8. БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
11. АТАКА
13. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
14. ПП ГЛАС НАРОДЕН
17. Движение за права и свободи – ДПС
20. ПП ПРАВОТО
21. ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
22. БНО
23. ВОЛЯ
24. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
25. Продължаваме Промяната
26. Партия МИР
27. ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ
28. Български национален съюз – НД
29. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
30. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
31. ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!
32. ГЕРБ-СДС
33. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
34. БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
35. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
36. БРИГАДА

ТъжЕН ПОмЕН
На 10 ноември 2021 година се навършват
6 години от смъртта на

Марийка
Георгиева
Няголова

Незабравими са спомените от нашия щастлив живот с теб. Мъката ни е голяма, но ти винаги ще бъдеш с
нас. Ще те помним с твоята
доброта и трудолюбие.
Поклон пред светлата ти
памет!
От семейството

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* 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.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв.
м., в село Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
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“ с престижно равенство
срещу „Черноморец“ (Балчик) в Трета лига

Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) спечели ценна
точка на негостоприемния стадион в град Балчик, в двубой от
XI кръг на Североизточната Трета лига срещу местния „Черноморец“. Срещата завърши при
резултат 1:1, като само 15 минути не достигнаха на възпитаниците на треньора Калоян Михалев да се поздравят с изненадва-

ща победа. Равенството в Балчик
обаче е достатъчно добър резултат, с оглед на факта, че „Черноморец“ има само 2 загуби през
този сезон и през последните
години винаги е сред претендентите за Топ 3 в първенството.
През целия двубой домакините имаха превес във владеенето
на топката, но въпреки това рядко достигаха до чисти голови по-

ложения. През първото полувреме натискът на „Черноморец“
беше по-скоро хаотичен, отколкото изпълнен с опасности. Все
пак в средата на първата част
домакините получиха право да
изпълнят дузпа. Зад топката застана Даниел Георгиев, но той
не успя да преодолее вратарят
на „Спортист 2011“ Георги Георгиев, който изигра пореден мно-

Архивна снимка на ФК „Спортист – 2011“.

го силен мач.
От своя страна момчетата на
Калоян Михалев също създадоха
няколко положения пред вратата
на домакините, но не успяха да
се възползват от тях и да поведат в резултата.
Това обаче се случи в 57та минута, когато голмайсторът на тима Румен Николов изпълни прецизно пряк свободен
удар и по този начин „Спортист
2011“ поведе в резултата. Десетина минути по-късно Георги Атанасов беше изведен сам
срещу стража на „Черноморец“
и можеше да покачи на 2:0, но
не успя да се разпише. След този пропуск домакините се активизираха и погледнаха по-смело
към вратата на „Спортист 2011“.
Четвърт час преди края, „черноморци“ изпълниха фаул и Джорджио Димитров изравни с глава.
Последваха две спасявания на
Георги Георгиев, които запазиха резултата непроменен до последния съдийски сигнал.
С прибавената 1 точка отборът на „Спортист 2011“ запази деветата си позиция с актив
от 12 пункта. В следващия кръг –
на 13 ноември (събота) от 14:00
часа на „Спортист 2011“ предстои ново тежко гостуване – този път в Нови пазар на местния
„Ботев“.

На 2 ноември служители на Община Генерал
Тошево предадоха 2 тона дрехи за рециклиране. Внушителното количество от стари текстилни продукти е събрано в рамките на три месеца. От началото на 2021 година това е четвъртото предаване на употребявани дрехи, като до момента заедно с вчерашната акция общото количество предаден текстил е около 7 тона.
Събраните продукти периодично се събират и
се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване. С тези, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на
пострадали при бедствия, аварии и кризи и се
извършва целево даряване на дрехи на хора в
нужда.

„Спортбаскет – ГТ“ с трета победа в „Б“ Група
Отборът на „Спортбаскет –
ГТ“ (Генерал Тошево) записа
своята трета победа от четири
изиграни двубоя в първенството на Източната „Б“ Група – Зона Изток в ББЛ. Този път момчетата на треньора Стойо Стоев
надиграха по категоричен начин тима на „Калиакра“ (Каварна) с 93:54, като това се случи
в спортната зала на СУ „Никола
Й. Вапцаров“ при първото домакинство на тима в град Генерал
Тошево. За съжаление заради
наложените забрани, във връзка
с разпространението на COVID
– 19, срещата се игра без публика, но това по никакъв начин
не се отрази на нашите баскетболисти и те записаха нов успех
по пътя към Топ 3 в крайното
класиране. В момента „Спортбаскет – ГТ“ се намира четвърто място с актив от 7 точки. Толкова имат и „Консуматорите“ и
„Шоуйтам Б“, който са на втора
и трета позиция.
Баскетболистите на „Спортбаскет – ГТ“ започнаха двубоя
си с „Калиакра“ много отговорно и мобилизирано и след
първите 10 минути вече имаха
преднина от 14 точки за 25:11.
Това вдъхна нужното спокойствие на момчетата, те се разиграха още повече и в следващите четвъртини трупаха още по-

солидна преднина, за да спечелят с 93:54 (на полувремето
44:27).

Най-резултатен за „Спортбаскет – ГТ“ беше Пламен Николов, който реализира 18 точки.

Домакински успех над „Калиакра“ за „Спортбаскет – ГТ“ в първенството на ББЛ.

Сеитбата на пшеница е преполовена

Сеитбата на пшеница в област Добрич вече е преполовена. Според данни на Областна
служба „Земеделие“ – град Добрич, към дата 5 ноември са засети 595 340 декара с пшеница. Това е около 50% от площите, които всяка година достигат
около 1 200 000 декара със земеделската култура. Очаква се
в следващите дни сеитбата да
продължи с бързи темпове и да
се използва хубавото време, за
да приключи.
„Сеитбената кампания вървеше до последно изключително
трескаво. Земеделските стопани
закъсняха заради дъждовете, за-

Живко Желев добави 15, а Йордан Стоев и Мирослав Митев завършиха двубоя с 14.

щото имаше една седмица с доста валежи и на места се натрупаха близо 70 л./кв. м. Това забави кампанията. През миналата седмица всички бяха по полетата и сееха интензивно, на
по две смени, за да се навакса.
Колегите се опитаха максимално да използват последните хубави дни. По наши все още неофициални данни есенната сеитба ще приключи до ден-два. Сега само на отделни места площите още не са засети“, коментира
пред областните медии Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

В областта има засети и 31
700 декара с ечемик и 60 900
декара с рапица. От площите с
царевица за зърно – общо 939
280 дка, към момента са реколтирани 920 560 дка, при среден
добив от 743 кг./дка. Остава да
се ожъне малка част – 18 720
декара в общините Тервел, Крушари и Добричка (към дата 5 ноември). „При царевицата жътвата е забавена в момента заради
по-високата влага в растенията. Търговците търсят 15-15,5%
максимум влага на семето, а тя
в момента е 16-16,5%“, обясни
Радостина Жекова.

Доза смях
Шефът към секретарката:
- Викни всички на спешно заседание! Трябват ми
след един час!
- По телефона?
- Казах „спешно!“ Пиши
във фейсбук!

* * *

- А бе, Хасане, вчера децата тръгнаха да отмъкват
телевизора докато си гледах сериала!
- Е па какво искаш ма,
Айше, аз съм им казал да
работят от вкъщи.

За втора поредна година Генерал Тошево чества своя празник в условия на пандемия. В тази
връзка навръх 8-ми ноември Общината организира полагане на венци и цветя пред бюст-паметника на генерала от пехотата Стефан Тошев.
Събитието бе открито със стихове посветени
на нашия град, чийто автор е почетният гражданин Иван Атанасов.
Тържествено слово изнесе градоначалникът
Валентин Димитров, който отново акцентира
върху това, че всичко, което постигаме е плод на
общите ни усилия. Той обърна внимание и на това, че въпреки трудностите не бива да спираме
да мечтаем и работим за родния град и идните
поколения.
Освен кметския екип и председателя на Общинския съвет Яна Бонева церемонията бе уважена от общинските съветници, служители на
Общинска администрация, представители на
местни институции и партийни организации.

