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„Продължаваме промяната“ спечели изборите. Новият президент
Седем партии влизат в следващия парламент. ще бъде избран
на балотаж

Изборите 2 в 1, които се
проведоха на 14 ноември,
приключиха и донесоха със
себе си интересни резултати – много ниска избирателна активност, победа за новия
политически играч на сцената в България „Продължаваме
промяна“ в парламентарния
вот и балотаж между Румен
Радев и Анастас Герджиков на
президентските избори.
Голямата изненада във вота се оказа победата на формацията на бившите служебни министри Кирил Петков и
Асен Василев.
Според междинните данни
на ЦИК към 10:00 часа на 15
ноември, при 60,95% обработени протоколи „Продължаваме промяната“ се очертава като убедителна първа по-

литическа партия на изборите. Новата формация печели
25,35% от гласовете на хората, или по друг начин казано
– за „Продължаваме промяната са гласували 388 201 души.
На второ място се нарежда
коалицията ГЕРБ – СДС, начело с Бойко Борисов, която събира 22,17%. Трета политическа сила в България след тези избори се очертава ДПС,
която събира вот от 14,02%.
Според тези междинни данни,
още четири политически партии ще намерят място в следващия парламент. Това са БСП
За България с 10,25%, „Има
такъв народ“ с 9,75%, Демократична България – Обединение с 5,96% и изненадата
на тези избори „Възраждане“
с 4,99%.

Още веднъж правим уточнението, че това са междинни
резултати при 60,95 обработени протоколи към 10:00 часа на 15 ноември (когато е редакционното приключване на
броя на вестник „Добруджански глас“) и промени в резултатите са възможни.
Според различни агенции
разпределението на мандатите в следващия парламент
се очаква да бъде следното:
„Продължаваме промяната“
(68-70 мандата); ГЕРБ-СДС
(59-60 мандата); ДПС (28-30
мандата); БСП за България
(26-28 мандата); „Има такъв
народ“ (24-25 мандата); Демократична България - Обединение (17-21 мандата) и „Възраждане“ (11-13 мандата).
Всички тези данни не са

представители е както следва:
- Община град Добрич – гласували за президент и вицепрезидент 27 547 – 33,56%;
за народни представители –
27094 – 33,01%;
- Община Добричка – гласували за президент и вицепрезидент 6278 – 29,99%; за народни представители – 6223 –
29,72%;
- Община Генерал Тошево –
гласували за президент и вицепрезидент 3815 – 29,79%;
за народни представители –
3775 – 29,47%.
- Община Балчик – гласували за президент и вицепрезидент 5240 – 29,91%; за народни представители – 5093 –
29,07%;
- Община Каварна – гласували за президент и вицепре-

зидент 3775 – 29,86%; за народни представители – 3668 –
29,01%;
- Община Тервел – гласували за президент и вицепрезидент 4312 – 21,31%; за народни представители – 4436 –
21,93%;
- Община Шабла – гласували за президент и вицепрезидент 1448 – 37,05%; за народни представители – 1433 –
36,67%;
- Община Крушари гласували за президент и вицепрезидент 1478 – 29,16%; за народни представители – 1451 –
28,63%.
Изборната нощ в РИК – Добрич обаче не е преминала
много спокойно. Пред областните медии председателят на
Комисията Мариян Няголов
заяви, че работата се е заба-

окончателни, но те ни поставят пред един сложен парламент със седем политически
сили и потенциално сложни
преговори за формиране на
управляващо мнозинство. Отговорността тук обаче категорично ще падне върху раменете на новата формация „Продължаваме промяната“.
Нейният лидер Кирил Петков вече заяви, че ще търси за разговори всички политически сили без ГЕРБ и ДПС,
като самият той ще бъде номинацията на формацията си
за премиер, докато колегата
му Асен Василев ще бъде посочен като кандидат за финансов министър.
Важен момент след тези избори е пропадането на „Има
такъв народ“. Партията на
Слави Трифоново тотално загуби доверието на хората и
от първа политическа сила на
изборите на 11 юли, то сега
падна до пета, губейки близо
15% от вота на избирателите.
Подкрепа продължава да губи
и БСП, която се срива до четвърта политическа сила с резултат малко над 10%. Не помалка е загубата и за „Демократична България“, която едва преминава 4-процентната
бариера. „Изправи се БГ! Ние
идваме!“ е големият губещ от
тези избори – те остават извън парламента с подкрепа от
около 2%. Голямата изненада пък е националистическата „Възраждане“ на Костадин
Костадинов, която също намира място в парламента.

Под 31% избирателна активност в област Добрич
Изборният ден в област Добрич приключи без сериозни нарушения. Правото си на
глас за президент и вицепрезидент упражниха 30,76% от
гласоподавателите. За народни представители гласуваха
30,35%.
След приключване на изборния процес избирателната активност в избора за
президент и вицепрезидент
на републиката в областта е
30,76%, като правото си на
глас са упражнили 53 893 гласоподаватели. Вотът си в избора за народни представители са упражнили 53 173 избиратели и избирателната активност в този вид избор е
30,35%.
Активността по общини и
видове избори – президент
и
вицепрезидент/народни

вила заради множество сгрешени протоколи. Имало е доста хора, които са били изморени, изнервени и недоволни,
че много се чака. „Първата
СИК пристигна в 21:00 на 14
ноември, като ние бяхме обособили 13 гишета за прием и
обработка на документи. Имаше чакане, но имаше и много
сгрешени протоколи, които се
коригираха на място. Това отнема време и забавя останалите. Имахме куриозен случай от малко населено място
в областта. Гласували са едва 21 човека, в кутията е имало една недействителна бюлетина, а комисията сгрешила в
протокола общия брой с 6 бюлетини. При такива случаи няма как да не стане забавяне,
което да не изнерви останалите“, заяви Мариян Няголов.

Още преди да са преброени половината гласове,
стана ясно, че балотажът
на президентските избори е сигурен. При 60,95%
преброени протоколи (към
10:00 часа на 15.11.2021
г.) картината на президентските избори вече се
очерта съвсем ясно. Никой
не може да отнеме победата на Румен Радев и Илияна Йотова на първи тур. Те
вече събират 49,15% подкрепа на хората, като това почти 767 731 гласа. Румен Радев и Илияна Йотова
са съвсем близо до барие-

– Мария Касимова-Моасе,
с 3,37% или 52 591 гласа.
Всички те вече официално
са извън битката за президентския пост.
Двойките, които отиват
на балотаж коментираха
кратко битката за президент. Румен Радев заяви, че
борбата не е приключила,
като, по думите му, на втория тур той ще се изправи
срещу „картела на статуквото“, докато проф. Анастас Герджиков коментира,
че е постигнал целта си –
да докара изборите до втори тур, на който е уверен,

рата от 50%, но дори и да
я преминат при 100% обработени протоколи, избирателната активност е твърде
ниска, за да може да спечелят още на първи тур. Според закона тя трябва да е
поне 50% и поне 50% + 1
избирател да са подкрепили дадена президентска
двойка.
На балотаж с двойката
Радев – Йотова отиват подкрепените от коалицията
ГЕРБ – СДС проф. Анастас
Герджиков и полк. Невяна
Митева. Двамата събират
обща подкрепа от 22,28%
т.е. почти 347 937 гласа
(също при 42,85% обработени протоколи).
На трето място, макар и
първо в чужбина, е двойката Мустафа Карадайъ – Искра Михайлова. Подкрепата за тях е 12,77% или 199
506 гласа. Повече от половината от гласовете за
тях са от чужбина – близо 70 000. Четвърти и пети
остават двойките Костадин
Костадинов – Елена Гунчева, с 4,01% или малко над
63 000 гласа и Лозан Панов

че ще навакса тази разлика и ще успее да обърне резултата.
Интересно при балотажа
ще е колко точно ще падне
избирателната активност и
съответно колко от сегашната си подкрепа ще могат да активират и двамата
кандидати.
Окончателните резултати би трябвало да са известни до сряда. Колкото до президентския вот,
следващата неделя отново
ще гласуваме, за да решим
кой ще седи на стола на
държавния глава през следващите 5 години.
В нашата област Добрич,
резултатите за президент и
вицепрезидент са следните (при 69,42% обработени протоколи към 10:00 часа на 15 ноември):
Двойката Румен Радев
и Илияна Йотова печелят
56,68% от гласовете на
хората, Анастас Герджиков и Невяна Митева печелят 21,38%. На трето място е двойката Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова
– 6,67%.
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В началото на месец ноември приключи изграждането на зоната за
спортни игри в детска градина „Пролет“, град Генерал Тошево. Спортната
площадка се намира в двора на забавачницата и е реализирана по Проект
„Здрави и щастливи деца, сред красива и зелена околна среда“ по ПУДООС.
Тя разполага със съоръжения за футбол и баскетбол. В спортната зона има
възможност и за практикуване на сутрешна гимнастика, йога и други двигателни дейности, тъй като цялата е
покрита с ударопоглъщаща настила.
Това дава на децата възможност за укрепване и закаляване на техния крехък организъм.
Благодарение на хубавото време
през последните дни децата от детска градина „Пролет“, се насладиха
максимално на новата придобивка.
Те спортуваха, играха и се забавляваха под зоркото наблюдение на своите
преподаватели.

ОБЯВА
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.

Актуална информация относно
ситуацията с COVID-19 на
територията на общината
към 12 ноември

Към тази дата пациентите с положителен PCRтест на територията на община Генерал Тошево
са 53. 6 от тях се намират в болнични заведения и 47 на домашно лечение. Поставените под
карантина и контактни лица са 25. Починал 1.
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!

Работата по всички обекти върви усилено.

Преди два месеца в град
Генерал Тошево започнаха
мащабни рехабилитационни дейности по две улици в
града – „Иван Вазов“ и „Васил Априлов“. Малко по-късно строителни работи стар-

тираха и по улица „Хан Аспарух“ в квартал Пастир.
Работата по първите две
улици включва изграждането на канализация и по двете трасета, както и подмяната на водопровод на ул. „Ва-

сил Априлов“ в частта от ул.
„Трети март“ до ул. „Асен
Златаров“.
По ул. „Иван Вазов“ в момента върви подготовка за
асфалтиране на нарушения
участък от прокопаването

на положената вече канализация.
По ул. „Васил Априлов“ канализацията вече е изградена, а водопровода е положен
на 70% - до кръстовището на
„Гайката“. В момента се правят домови отклонения към
всички имоти, разположени
по улицата, като те ще бъдат
изградени до регулация.
Присъединяването към канализацията на живущите и
на двете улици, ще бъде задължение на собствениците
на имотите.
По ул. „Хан Аспарух“ в
квартал Пастир също кипи
усилена работа. Там е извършена подмяна на водопровод.
След реализиране на всички дейности, много домакинства ще имат възможността да се включа към битовата канализация на гореспоменатите улици. По този начин те ще се възползват от
подобреното качеството на
услугата от ВиК оператора
за предоставяне на чиста питейна вода.

Минималната заплата едва стига за сметки и храна
На фона на растящите разходи в момента минималната работна заплата е заплата
за бедност. Това обявиха от
КНСБ през миналата седмица
и добавиха, че тя покрива едва 50 % от необходимия доход за издръжка.
С нетната стойност на сегашната минимална работна заплата работник, който живее сам и получава 650
лв. брутен доход, може да си
позволи да задели 142 лв. за
битови сметки и да си купи
храна за 380 лева. След като бъдат приспаднати тези
разходи, в джоба му не остава нищо, показват изчисления на Института за социални и синдикални изследвания
към КНСБ.
Ако бъде одобрено пред-

ложението на КНСБ минималната заплата да се повиши до 764 лева от 1 януари
2022 година, то след като работникът плати сметките си и
си купи храна, ще му останат
43 лв. за други разходи. Ако
влезе в сила и друго предложение на конфедерацията –
за въвеждане на необлагаем
минимум, то тогава работникът ще разполага с почти 110
лева повече за посрещане на
други свои харчове.
Преди седмица ИССИ представи данни, според които
необходимият нетен месечен доход на работещ човек
от едночленно семейство е
1103 лева. Сумата, формирана на базисна потребителска
кошница, е необходима за покриване на разходите за из-

дръжка, които включват храна, жилище, образование,
здравеопазване,
облекло,
транспорт и съобщения, развлечения и почивка. Спрямо предходното тримесечие
разходите за издръжка нарастват с 34 лв., за да достигнат до 56 лв. от началото на
годината.
„С други думи - минималната заплата е далеч от стойностите на заплатата за издръжка. В същото време на
този доход всеки месец разчитат половин милион работещи българи“, заявяват от
синдиката. Затова КНСБ настоява за последователно
увеличаване със 17,5 на сто
на минималната заплата през
следващите години. Целта е
през 2025 г., при заложения

темп на нарастване, да се изравни със заплата за издръжка, а през 2026 година дори
да я нахвърли.
Постигането на такава
адекватност на МРЗ би спомогнало да се ограничи делът на „нископлатените работници“ и на „работещите
бедни“. В групата на нископлатените работници в момента попадат близо 800
хил. българи.
Ако се реализират предложенията на КНСБ, през 2025
година брутната минимална
работна заплата ще е 1239
лева. Тя ще е 50 процента от
средната работна заплата,
която при запазване на сегашните нива на растеж годишно ще достигне 2462 лева след 4 години.

Зелен сертификат
вече и за антитела

Хората с антитела вече могат да получават зелени сертификати с валидност от три
месеца. Това решение обяви
здравният министър д-р Стойчо Кацаров в началото на миналата седмица. Новата заповед влезе в сила на 11 ноември (четвъртък). Изискването е антителата да са поне 10
пъти над нормата. Документът
ще важи единствено на територията на нашата страна и
няма да се зачита за пътувания в чужбина.
Лабораторията, в която е
направен тестът за антитела,
трябва да изпрати резултата
към системата. След това лицето ще може да получи своето удостоверение от his.bg,
както се добиват и всички останали сертификати.
„Изискването е изследването да бъде извършено в лаборатория и ако стойностите
надвишават определените от

експертите нива, човек може
да получи сертификат, който
ще е валиден 90 дни”, обясни
д-р Кацаров.
Целта ще бъде зеленият
сертификат да бъде притежаван от хора, които да бъдат
сравнително добре предпазени. Не просто преболедували,
а хора, които са преболедували и протектирани. Ще се гледат специално IgG антитела.
Те съществуват и във ваксините, и във вируса. Цифрата,
която ще бъде режещата, ще
бъде 150 на BAU на ml. Изискването е те да са с „Т” марка, да имат висока чувствителност и специфичност и
да бъдат сертифицирани. Изследването се признава само
за IgG антитела, защото те са
най-дълго живеещите антитела. На практика това изискване за 150 единици BAU се
получава, защото се търсят 10
пъти над нормата антитела.

Наближава краят на
сеитбата на пшеница

916 890 декара с пшеница са засети в област Добрич
към дата 12 ноември (когато
е редакционното приключване на броя на вестник „Добруджански глас“. Данните са
подадени от Областната дирекция „Земеделие“ – град
Добрич, откъдето отбелязват,
че обичайно в областта всяка
година се сеят около 1,2 милиона декара. Това означава,
че до няколко дни жътвата на
пшеница навсякъде ще приключи.
От дирекцията допълват

още, че тази стопанска година в региона има засети
46 170 дка с ечемик и 69 700
дка с рапица.
Все още не е приключила
напълно обаче жътвата на царевицата. От общо 939 280
дка площи царевица за зърно,
към дата 12 ноември са реколтирани 930 960 дка. Средният добив е 747 кг./дка, а
добитото количество зърно е
696 026 тона. Не са реколтирани все още 8 320 декара в
общините Тервел, Крушари и
Добричка.

Сеитбата на пшеница в Добруджа е към своя край.

Кратки новини

Мъж на 42 години е заловен да шофира след изпито стабилно количество алкохол. Управляваният от него лек автомобил „Фолксваген” е спрян от органите на реда на 10 ноември около 14:30 часа в град Генерал Тошево. При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство цифровата индикация отчита наличието на 2,68 промила.
Пияният шофьор е задържан за срок до 24 часа. По случая
е образувано бързо полицейско производство.

* * *

На 15 ноември изтече крайният срок, след който водачите на всички моторни превозни средства трябва да са подходящи за зимни условия гуми.
От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са
оборудвани с гуми, подходящи за зимните условия – протекторът на гумата да е не по-малък от 4 милиметра. Това дава
много по-добро сцепление с пътя, като значително намалява вероятността за ПТП.
Определената по закон санкция за неподходящи за условията гуми е 50 лв. Светлата част от деня през зимните месеци става все по-кратка. От КАТ припомнят, че глобата за
повредени или неработещи светлини е в размер на 20 лв.
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АПИ: Ремонтът на пътя Генерал Тошево – ГКПП Кардам е Обществено порицание
с удължен срок и ще приключи през май 2022 година

До края на месец май 2022
година се удължава срокът за
завършване на ремонта на пътя
Генерал Тошево – ГКПП Кардам.
Съобщението беше направено
от Агенция „Пътна инфраструктура“ пред областните медии
по повод зачестилите въпроси,
свързани със състоянието на
трасето и фактът, че крайният
срок за пускането му в експлоатация изтече, а то още не е готово. Първоначално срокът беше до края на месец октомври
тази година.
Ремонтът на общо 7,7 км от
второкласния път II-29 Генерал

Тошево – ГКПП Кардам, в участъците от Генерал Тошево до
село Кардам /с дължина 5,7 км/
и между село Йовково и ГКПП
„Кардам“ /с дължина близо 2
км/ започна през април тази
година и според АПИ не е спиран. От съобщението на агенцията става ясно, че предвидените дейности са изпълнявани без
отбиване на движението, съобразно интензивния трафик
през граничния пункт, особено
в летните месеци.
„До момента за подобряване на отводняването на пътното платно е положен подоко-

пен дренаж и дренажна тръба,
изградени са ревизионни шахти, почистени са водостоци и
са облицовани окопи. Монтирани са нови бетонови бордюри и
са изкърпени около 13 500 кв. м
от настилката. Предстои полагане на изравнителен и износващ асфалтов пласт, изграждане на нов водосток и ремонт на
жп надлез преди село Кардам,
както и попълване на банкети,
монтаж на нови ограничителни системи и пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка.
В хода на строителните рабо-

През зимата преминаването по пътя Генерал Тошево – ГКПП Кардам ще бъде истинско приключение.

ти е установена необходимостта от извършването на допълнителни изпитвания на ж. п. надлеза преди село Кардам. Въз основа на тях се очаква да се разшири обхватът на планираните
ремонтни дейности по съоръжението, което води до удължаване на срока за изпълнението на обекта – до края на месец май 2022 г.
За осигуряване безопасността на пътуващите е въведена
временна организация на движение и скоростта в отсечките е ограничена до 50 км/ч. Необходимо е шофьорите да карат
с повишено внимание, да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и въведените
ограничения, тъй като преминават през строителен обект“,
се казва в съобщението на АПИ.
„Нашият път и до момента
не е готов. До пролетта ще бъде някакъв ужас и светлинка в
тунела не се вижда. Пътят остана започнат и недовършен.
Няма никаква маркировка и не
знам как ще се движим през зимата. Хората в селото са много
разочаровани и ядосани. Обещаха ни в края на октомври пътят да бъде асфалтиран, всички чакахме с надежда, но почти
нищо не се случи“, заяви кметът на село Кардам Георги Събев. Той допълни, че след изборите протестите може да бъдат
подновени.

Пожарна безопасност през есенно-зимния период

С понижаването на температурите през есенно-зимния период зачестяват случаите на пожари в жилищни и
стопански постройки. В тази
връзка, РСПБЗН – Генерал Тошево напомня следните мерки
и основни изисквания за пожарна безопасност:
1. Не използвайте нестандартни и саморъчно направени отоплителни уреди!
2. Не претоварвайте ел. инсталацията и не подсилвайте електрическите предпазители!
3. Никога не оставяйте
включени ел. уреди без наблюдение!
4. При напускане на дома или
офиса още веднъж се убедете,
че сте изключили уредите.
5. Върху или в близост до
отоплителни и нагревателни
уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
6. Трябва да запомните: При
пожар уреди под напрежение
или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат
гасени или охлаждани с вода!
Това може да стане само след
изключване на електрическия
ток от централното електрическо табло или от етажното
такова! Има опасност от токов
удар с фатални последици!
7. При инсталирането на
отоплителни уреди на твърдо гориво спазвайте следните изисквания: отстояние от
горими предмети не по-малко от 50 см.; стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали; задължително поставяне на негорима подложка; стабилно укрепване на димоотводните тръби
(кюнците). Зиданите печки /
камини/ трябва да бъдат монтирани/изградени върху негорима основа.
8. Проверявайте изправ-

ността на комините в сградата
и не допускайте използването
на комини с открити фуги към
помещенията и подпокривните пространства. Почиствайте
ги периодично (в зависимост
от интензивността на ползване, но не по-малко от един път
годишно) от налепи и сажди –
не използвайте леснозапалими течности и материали като нафта, бензин, гума, нафталин и др. Преминаването на
комините през горими междуетажни конструкции, както и през таваните трябва да е
специално защитено с негорими материали. Горимите конструкции /дървени мебели,
ламперии, каси на врати, покривни обшивки и др./ трябва
да са на поне 10 см. разстояние от коминните тела. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре– проверявайте ги и ако мазилката е напукана или паднала я възстановете.
9. Не разпалвайте печките с
леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
10. Пепелта и сгурията изхвърляйте на пожарообезопасени места.
11. Винаги след ползване на печка на твърдо гориво
тя трябва да се угаси докрай.
Опасно е т. нар. непълно горене или тлеене на дървесината, при което се отделя силно
токсичният продукт на горенето въглероден окис. Той не се
усеща, но може да доведе до
задушаване.
12. Спазвайте правилата за
съхраняване на горивата. Това трябва да става в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене. Пристроените към къщите
навеси трябва да са с негоримо покритие до плътни негорими стени. При наличие на

влага въглищата могат да се
самозапалят! Въглищата складирайте най-много до 2 метра
височина на отделни купчини.
13. Отопляваните с газови
печки помещения задължително трябва да са с постоянна
естествена вентилация.
14. Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и
каквито и да е източници на
топлина, както и на места с
пряко слънчево нагряване, в
гаражи, общи тавани и стълбища.
15. С цел установяване на
течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис
на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението. Пропанбутана е по-тежък от въздуха
и се наслагва в ниските части на помещението, поради
което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки. В случай на теч
над допустимата концентрация, при източник на запалване с минимална мощност може
да се възпроизведе взрив. Ако
е тъмно, не палете лампата и
не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др.
По най-бързия начин изключете електричеството.
16. Проверката за изтичане
на газ в никакъв случай не извършвайте чрез поднасяне на
открит огън към съмнителното
място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на
мястото на евентуалното изтичане.
17. Профилактиката, която трябва да бъде извършвана, задължително е посочена
в инструкциите на производи-

теля на съответния газов уред.
18. Изисквайте от търговците при покупка на отоплителни
уреди да Ви бъде предоставена съответната инструкция на
български език.
19. Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни
уреди! Никога не ги заключвайте!
20. Укрепете добре всички отоплителни уреди, поради опасността от обръщане.
Последното е особено важно
и за безопасността на Вашите
близки, ако те са трудно подвижни, възрастни или болни
хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!
При възникване на пожар,
първото действие на всеки
трябва да е подаване на сигнал на тел. 112, след което може да се пристъпи към гасене на пожара с подръчни средства, без на поемате излишен
риск за живота.
Организирайте евакуацията на застрашените от пожара
хора и посрещането на спасителните екипи.
В задимени помещения се
движете полунаведени или
пълзешком покрай стените,
като се опирате в тях. Притиснете плътно до устата и носа намокрена кърпа или парче плат. Търсете децата под
легла, зад печки, в гардерoби и други места, където могат да се скрият. Ако пътищата
за евакуация са силно задимени и има опасност да пострадате, не излизайте от жилищата си. Влезте в банята, уплътнете добре с мокър памучен
или вълнен плат вътрешната
страна на вратата, пуснете душа, и при необходимост застанете под него.
РС ”ПБЗН”
гр. Генерал Тошево

На 12.10.2021 г. беше разгледано НОХД №212 по описа
за 2021 г. срещу подсъдимите
Денис Костадинов Димитров,
роден на 17.10.2003 г. в град
Добрич, живущ в село Драганово, община Добричка, ул. „Седма“, български гражданин, с
начално образование, неженен, неучащ, осъждан и Светлин Маев Галенов, роден на
09.04.2004 г. в град Генерал
Тошево, област Добрич, живущ
в село Пчеларово, община Генерал Тошево, ул. „Седемнадесета“, български гражданин,
с начално образование, неженен, осъждан, ученик в ПГ по
земеделие „Тодор Рачински“ –
град Генерал Тошево.
Съдът признава подсъдимите Светлин Маев Галенов
и Денис Костадинов Димитров за виновни в това, че на
неустановена дата в периода
16.01.2021 г. – 19.01.2021 г.,
в село Пчеларово, община Генерал Тошево, след като са
могли да разбират свойството и значението на деянието
си и да ръководят постъпките
си в съучастие като извърши-

тели и с малолетния Алиджан
Атанасов Радинов, като съизвършител, в немаловажен случай отнели чужди движими вещи – 42 килограма люцерново
сено, на обща стойност 18.90
лв. от владението на Йордан
В. Димитров от село Пчеларово, без неговото съгласие и с
намерението противозаконно
да ги присвоят. До приключване на съдебното следствие в
първоинстанционния съд противозаконно отнетите вещи са
върнати, поради което и на основание чл. 197, т. 1 във връзка с чл. 194, ал. 1 от НК във
връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК и
чл. 55, ал. 1, т. 2, б „Б“ от НК
ги осъжда на обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.
Двамата подсъдими Денис
Костадинов Димитров и Светлин Маев Галенов са осъдени
да заплатят и сторените разноски по делото за експертизи
в размер на 721.50 лв. (всеки
един от тях) по сметка на ОД
на МВР – град Добрич.

Фирма „Анто Рент“ ЕООД е новооткрита фирма в региона на Добруджа и се занимава с отдаването под
наем на химически тоалетни.
Ние предлагаме набор автономни кабини за строителни
обекти и събития (публични или частни събития, концерти, фестивали, в паркове и градини, на плажа и др.)Фирмата фокусира своята дейност върху една професия, като по този начин се адаптира точно към Вашите очаквания!
Ние от АНТО РЕНТ използваме санитарни продукти от
най-високо качество, икономични, на най-добра цена и отговарящи на нови нужди по отношение на устойчивото развитие. Фирмата е единствената по рода си за отдаване под
наем на химически тоалетни със седалище в регион Добруджа, с което предоставя високо качество на обслужването в района!
За контакт с нас: тел: 0889 841 162
или на нашия сайт: www.antorent.com

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“ загуби с обрат гостуването си на
„Ботев“ (Нови пазар) в шампионата на Трета лига

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) допусна пето поражение в първенството на Североизточната Трета лига. Това се случи при гостуването на „Ботев“ (Нови пазар) в предпоследния кръг от есенния дял
на шампионата. Момчетата
на треньора Калоян Михалев

поведоха в резултата, но допуснаха пълен обрат и по този начин записаха загуба с
1:2 при тази своя визита.
Срещата беше изключително интересна и динамична.
Отборът на „Спортист 2011“
повече владееше топката и
инициативата на игралното
поле, създаде и повече поло-

жения за гол, но въпреки това регистрира поражение. В
32-та минута Йордан Атанасов изведе тима от Генерал
Тошево напред в резултата
след хубав пас на Румен Николов. Само две минути покъсно самият Румен Николов
прати топката в мрежата, но
попадението му не беше за-

Архивна снимка от домакинството на „Спортист – 2011“ срещу „Ботев“ (Нови пазар)
през миналия сезон.

четено заради засада.
За домакините през първото полувреме с пропуски
се отличиха Евгени Стоянов,
Калоян Петров, Христо Станчев и Едис Ефрахим. „Ботев“
все пак стигна до равенството в 56-та минута, когато Митко Митков центрира от фаул и Денис Кадир вкара с глава. Десетина минути по-късно Диян Иванов отново вкара гол за „Спортист 2011“,
но главният рефер отново
отмени попадението, отсъждайки нарушение срещу вратаря на домакините.
Всичко в двубоя приключи в 80-та минута, когато
влезлия като резерва Димитър Димитров подаде на Митко Митков и той реализира
за 2:1.
Загубата остави отбора на
„Спортист 2011“ на девето
място във временното класиране с актив от 12 точки (3
победи, 3 равенства и 5 загуби). Лидер с 36 от 36 възможни точки е съставът на „Дунав“ (Русе). В последния кръг
за този полусезон, „Спортист 2011“ ще бъде домакин
на четвъртия в класирането
„Септември“ (Тервел). Двубоят ще се играе на 20 ноември
(събота) от 14:00 часа в град
Генерал Тошево.

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.

Публичен търг

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от
Общински поземлен фонд, съгласно чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ
за стопанска 2021-2022.
Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на
поземлените имотите са публикувани на сайта на Община
Генерал Тошево. Депозитите за участие в размер на 10 лв./
дка се внасят в касата, находяща се в административната
сграда на Община Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX
9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв., до
12:00 часа на 29.11.2021 г. и се получава в Център за услуги
и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи. Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 29.11.2021 г.
Търгът ще се проведе на 30.11.2021 г. от 09:00 часа в зала
„Георги Шивачев“, втори етаж на административната сграда
на Община Генерал Тошево.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр.25 и 05731/8939.

Юношите на „Спортбаскет – ГТ“ с две победи в дивизията
През миналата седмица
спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ в град Генерал Тошево на три пъти беше
домакин на двубои по баскетбол от различните възрастови групи при подрастващите. В този период от годината първенствата са в разгара
си, а нашият град е чест домакин на битките между младите таланти от цяла Североизточна България.
На 10 ноември (сряда) се
изиграха най-интересните
срещи. Те бяха от I дивизия за
юноши (до 19 години), Регион
Добруджа, Група B. През този
ден тимът на „Спортбаскет –
ГТ“ (Генерал Тошево) записа
две убедителни победи, като
по този начин еднолично оглави своята група с четири
победи от четири двубоя.
В първата си среща „Спортбаскет – ГТ“ победи „Добрич
93“ с 89:44, а във втората се
наложи над втория състав
на „Черноморец“ (Балчик) с
68:55. Двубоят между „Черноморец“ (Балчик) и „Добрич

93“ завърши с убедителен
успех за крайморския тим с
100:41.
На 12 и 13 ноември баскетболната програма продължи

с общо осем двубоя в следните първенства: I дивизия за
момчета (до 14 години), Регион Добруджа и в надпреварата за момчета до 12 годи-

ни, Регион Добруджа, Група
С. Всички резултати от тези
срещи станаха известни след
редакционното приключване
на броя.

Доза смях
Един полицай срещнал продавач на яйца. Продавачът го
попитал:
- Колко яйца можеш да изядеш на гладен стомах?
- Ами, пет.
- Лъжеш се, щом изядеш първото, вече следващите няма
да са на гладно.
- Вярно, бе - казал полицаят.
Полицаят отишъл в един магазин и попитал продавача:
- Колко яйца можеш да изядеш на гладен стомах?
- Шест.
- Жалко, ако беше казал пет, щях да ти кажа един виц.

* * *

Учителката дава задача да се напише изречение с думата
„захар“. Малкият Иванчо пише:
„Пия чай с лимон.“
- А къде е захарта? - пита учителката.
- Разтворила се е...
Юношите на „Спортбаскет – ГТ“ продължават с добрите игри и резултати.

Ловците от ловно-рибарската дружина в село
Кардам имаха поводи за
гордост и радост през последните две седмици. Авджиите излизаха няколко
пъти на лов, като винаги
се връщаха с богат улов от
диви зайци. Любителите
на лова споделиха, че целогодишно полагат големи
грижи за опазване на дивечовите запази и винаги
спазват етичните норми за
ловуване. Редовно се правят хранилки за животните и ловностопански мероприятия.

