ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ЦЕНА 0,30 ЛЕВА

Адрес на редакцията: гр. Генерал Тошево, сграда на Общината, стая 402, ет. 4, тел. 05731 2020 вътр. 44;
www.generaltoshevo.bg; E-mail: mail@toshevo.org; dobrujanski_glas@toshevo.org
Главен редактор - Адриан Добрев
Ръкописи и снимки не се връщат. Авторите сами носят отговорност за изнесените факти.
Анонимни материали не се публикуват.

ГОДИНА LXIV

БРОЙ 7 (3810)

8 МАРТ 2022 г.

Общински
конкурс за
рецитация
"За да я има
България“
стр. 3

Много сняг
посрещна
Баба Марта в
Генерал Тошево
стр. 2

"Спортист
2011“ с тежко
гостуване в
Търговище
стр. 4

Жителите на нашата община отварят сърцата и домовете
си за бягащите от конфликта в Украйна мирни граждани

Община Генерал Тошево е в
готовност да настани украински граждани, бягащи от конфликта в Украйна, и да обезпечи тяхното изхранване чрез
Домашен социален патронаж.
В средата на миналата седмица започна и записване
на жители на общината, които биха предоставили за временно ползване част от своите жилища или необитавани
такива за подслон на пристигащи украинци и бесарабски
българи.
Общинската организация
на Българския Червен кръст
пък се присъедини към националната кампания на организацията за набиране на
дарения за пострадалите от

конфликта. Мъжки, дамски и
детски дрехи и обувки, спално бельо, завивки, хигиенни и
трайни хранителни продукти
могат да бъдат дарени в Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда.
Само за няколко дни тази в
Генерал Тошево благотворителната кампания набра сериозна скорост. Вече има отзовали се да помогнат на бягащите от военния конфликт.
Николай Николов, управител на фирма „Скития 1 ГТ“
ЕООД, ще предостави място
за настаняване на шест души, а фирма „Ловмийт енд
фиш“ ЕООД дари дълготрайни, стерилизирани месни и
месно-зеленчукови консерви.

Семейство Йорданови, които са тясно свързани с Добруджа първи дариха финансови
средства. Много хора пък се
включиха в инициативата като
предадоха дрехи и хигиенни
продукти. Отделно бяха получени много обаждания от желаещи да помогнат.
Даренията се приемат Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда
(блок на фотото). Информация и съдействие за набиране
на помощи в община Генерал
Тошево можете да получите
на тел.: 0884 835 313; 05731
2020 и e-mail: mail@toshevo.
org.
В същото време, в много групи в социалните мре-

144 години свободна България
3-ти март е денят, когато
празнуваме свободата. Свободата да съхраняваме културата си, да спазваме традициите си, да изповядваме вярата
си и да се наричаме българи,
гордо и без страх.
На 3-ти март преди 144 година народът ни възкръсва като нация. Българското лето-

броене започва отново!
Сега всички ние имаме мисия да опазим тази свобода
като се отнасяме отговорно,
правейки своите избори. Това е начин да почетем паметта на предците ни.
С поклонение пред паметника на Генерал Стефан Тошево в град Генерал Тошево,

беше отбелязана годишнината от Освобождението на България. На 3-ти март кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров, общински
съветници, служители от общинска администрация, представители на политически
партии и движения, културни
и образователни институции

Поклон пред саможертвата на героите, дали живота си за свободата на България.

жи, жители от нашия град се
обединиха и започнаха организирано да събират храни с
дълготраен срок на годност,
дрехи и хигиенни продукти.
Всичко това се предава в областната организация на БЧК.
Правят се записвания и за желаещи да помогнат с настаняване на бежанци от Украйна
при нужда.
Всички тези действия, и на
местната власт и на населението показват, че заразното
добро е навсякъде около нас и
в подобни моменти всеки отваря сърцата си в опит да помогне и да намали мъката на
мирното украинско население, което бяга от ужасяващата война.
и признателни граждани положиха венци и цветя в знак
на признателност към героите, отдали живота си за свободата на родината.
На 3 март – Националния
празник на България, отбелязваме възкресението на българската държава, която 500
века е без своя политическа и
духовна свобода. Това е найголемият национален празник
в съвременната ни история.
Денят на Освобождението на
България от османско владичество.
Тази дата е изключително
важна, защото е еманация на
борбения български дух, който обединява и води в преломни моменти на трудности,
трагедии, но и триумф.
В своето слово към присъстващите, кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров заяви, че всички
ние трябва да пазим в паметта си този ден на безсмъртие
– ден на победа. Да си спомняме за националните ни герои и техните подвизи и победоносната им саможертва.
Но и да действаме – с мисъл, с
нови планове и стремежи към
светлото бъдеще на нашата
скъпа България.

Акция в помощ на бесарабските българи

Община Генерал Тошево и Общински
съвет Генерал Тошево стартират акция
„Приятели за Болград“ за набиране на
финансови средства и дълготрайни, пакетирани хранителни продукти за подпомагане на пострадалите бесарабски
българи от кризата в Украйна. Даренията са предназначени за жителите на побратимения с Генерал Тошево град Болград.

Даренията ще се приемат в Центъра
за почасово предоставяне на услуги в
домашна среда (блок на фотото, от сраната на гаражите).
Целта на инициативата е в най-бърз
порядък и със съдействието на българската държава да бъдат доставени продукти от първа необходимост на българската диаспора в Болград, Украйна.
Информация и съдействие за набира-

не на помощи в община Генерал Тошево можете да получите на тел.: 0884 835
313 и 0887 196 419.
Ако желаете да се включите в инициативата, чрез дарение на финансови
средства, моля, направете това на следната банкова сметка: Община Генерал Тошево; IBAN:BG38UNCR70008424684999;
BIC:UNCRBGSF; Плащане/445100; УниКредит Булбанк.

Уважаеми дами,
Приемете моите искрени поздравления по
случай 8-ми март – Международен ден на жената!
Днес е денят на едни от най-скъпите ни хора
- нашите майки, баби, любими.
Този ден е повод да отдадем нашето признание към всички вас, които днес заслужено заемате своето достойно място в сферите
на обществения живот и едновременно с това
съхранявате ценностите и традициите на българското семейство.
Скъпи дами, нека красотата на настъпващата пролет зареди душите ви с топлина и вдъхновение! Бъдете горди, уверени, смели в мечтите си, щастливи и обичани!
Пожелавам ви здраве и благополучие!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

В снежните дни центърът на град Генерал Тошево беше като
рисунка от детска книжка.

Снежна приказка

Последните дни на февруари и първите на март донесоха на нашата община сериозна снежна покривка, която
се задържа близо седмица. За
радост на децата, за радост
на земеделците, за радост
дори на голяма част от възрастните хора, които с умиление си спомниха за „онези“ зими с големите преспи,
които вече ги няма по нашите

географски ширини.
Снегът изкара децата навън и в много дворове се
виждаха весели снежни човеци с кофа на глава и морков
за нос. Снегът нарисува приказни форми на всевъзможни
места в града и въпреки че е
студен, сякаш някак ни стопли – с красотата и чистата
си белота. Дано да е на плодородие! И на здраве!
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Баба Марта бързала – в града ни мартеници вързала

Първомартенският ден в Община Генерал Тошево започна
с приятна изненада – посещение от Баба Марта. Тя посрещна всички служители на Общинска администрация на вхо-

да на институцията с много усмивки и ведро настроение.
Пръв беше закичен и поздравен кметът Валентин Димитров, а след това и всички служители.

Закичвайки традиционната
червено-бяла мартеница, Баба
Марта пожела здраве, мир, любов и усмивки на всички граждани.
Инициативата бе на НЧ

Баба Марта посети и кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и му закичи мартеничка
за здраве и много успехи.

„Светлина – 1941“ в града, а в
ролята на Баба Марта се преобрази Деспина Панчева, един
истински самодеец с нестихваща енергия да твори.
Малко по-късно деца от Общински младежки съвет също посетиха Общината и закичиха всички с мартеница с пожелание за здраве. За поредна
година и ЦПЛР - Център за работа с деца – Генерал Тошево
също ни изненадаха, като поставиха атрактивна кукла Баба Марта на входа на Общинска администрация, където минувачите могат да си направят
снимки.
Според една от легендите
първата мартеница е направена от Ахинора, жената на хан
Аспарух, през втората половина на седми век, когато Аспарух преминал Дунава и открил
за българите земите около
Балкана. Ахинора дълго чакала
своя любим и накрая завързала
на крачето на лястовичка пресукан бял и червен конец и пуснала птичката да предаде посланието ѝ за здраве и любов.

Обявиха победители от осмото издание на Общински
конкурс за рецитация „За да я има България“

От ЦПЛР – Център за работа с деца,
град Генерал Тошево, обявиха наградените в осмото издание на Общински
конкурс за рецитация „За да я има България“. И през тази година участниците се включиха в родолюбивата надпревара онлайн, а изпълненията на голяма
част от тях бяха наистина впечатляващи.
Предлагаме на вашето внимание всички
наградени в различните категории и възрастови групи:
* Първа възрастова група в направление „Възрожденска поезия“
Първо място: Мартин Димов, ДГ „Пролет“;
Второ място: Велизар Стоянов, ДГ
„Първи юни“;
Трето място: Велизара Рускова, ДГ
„Първи юни“;
Поощрителни награди: Деляна Щерева,
ДГ с. Василево и
Ивелин Димитров, ДГ „Първи юни“;
Направление „Стихотворения от
български автори изключващи възрожденския период“
Първо място: Мария Минчева, ДГ „Първи юни“ и Мартин Проданов, ДГ „Пролет“;
Второ място: Жаклин Мокрева, ДГ
„Прорет“;
Трето място: Йоана Пламенова, ДГ
„Пролет“;
Поощрителни награди:
Велико Данаилов, ДГ с. Спасово;
Димитър Кирчев, ДГ „Пролет“;

Мия Тодорова, ДГ „Първи юни“;
Мира Начева, ДГ „ Първи юни“;
* Втора възрастова група в направление „Възрожденска поезия“
Първо място: Веско Павленков, СУ „Н.
Вапцаров“ и Весела Николаева, СУ „Н.
Вапцаров“;
Второ място: Ангелинка Огнянова, СУ
„Н. Вапцаров“ и Никол Дикова, ОУ „Христо Смирненски“;
Трето място: Кристияна Колева, ОУ
„Христо Смирненски“;
Поощрителни награди:
Божидар Димитров, ОУ „Христо Смирненски“;
Симона Стоянова, ОУ „Христо Смирненски“;
Камелия Кънчева, ОУ „Христо Смирненски“;
Направление „Стихотворения от
български автори изключващи възрожденския период“
Първо място: Стефан Бучекчиев, СУ
„Н. Вапцаров“ и Иванина Стоянова, ОУ
„Христо Смирненски“;
Второ място: Виталия Великова, СУ
„Н. Вапцаров“ и Мануела Тодорова, ОУ
„Христо Смирненски“;
Трето място: Александър Сребков, ОУ
„Йордан Йовков“, с. Спасово и Жасмина
Стоянова, ОУ „Христо Смирненски“;
Поощрителни награди:
Ясен Димитров, СУ „Н. Вапцаров“;
Йоана Иванова, СУ „Н. Вапцаров“;
Йоана Йорданова, СУ „Н. Вапцаров“;

Габриела Калинова, СУ „Н. Вапцаров“;
Мелек Александрова, ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово;
Анка Светославова, ОУ „Йордан Йовков“, с. Красен;
Георги Георгиев, ОУ „Христо Смирненски“;
* Трета възрастова група в направление „Възрожденска поезия“
Първо място: Магдалена Георгиева, ОУ
„Христо Смирненски“;
Второ място: Цветелина Маркова, СУ
„Н. Вапцаров“;
Трето място: Преслава Галинова, НЧ
„Стефан Караджа“, с. Малина;
Направление „Стихотворения от
български автори изключващи възрожденския период“
Първо място: Женя Бучекчиева СУ „Н.
Вапцаров“ и Джем Хасанов, СУ „Н. Вапцаров“;
Второ място: Моника Димитрова, СУ
„Н. Вапцаров“;
Трето място: Атанасиос Захариев, ОУ
„Йордан Йовков“, с. Спасово;
Поощрителна награда:
Диана Иванова, ОУ „Йордан Йовков“ с.
Спасово;
ЦПЛР-Център за работа с деца благодари на всички участници в конкурса и
им пожелава да бъдат горди, че са родени в една красива страна, да я обичат и
възхваляват със стихове, да уважават паметта на дедите си и да пазят свободата
извоювана с толкова много жертви.

Безработицата в областта

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“,
град Генерал Тошево, се представи в VI Национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери при Историческия
факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
В конкурса участваха 54 отбора като нашето училище беше
представено с реферат на тема: „Българите католици от XVII
в. – радетели за Освобождението на България“, разработен от
Ренета Енчева и Катерина Янкова от VIII a клас.
В заключителния етап те защитиха успешно своето проучване пред жури от авторитетни университетски преподаватели.

Равнището на безработица
в Добричка област през януари 2022 г. е 4,6%. Броят на
регистрираните безработни в
бюрата по труда от областта
е 3700, с 2001 лица по-малко
спрямо януари предходната
година. В сравнение с декември 2021 г. се отчита ръст от
0,30 процентни пункта в равнището на безработица. Този
ръст е типичен за началото на
година и е в резултат на намалената активност на бизнеса
и слабото търсене на работна ръка. За сравнение, през
януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. също е отчетено
увеличение с 0,3 процентни
пункта.
В град Добрич броят на ре-

гистрираните
безработни
през месеца е 1270. Равнището на безработица в града е
2,8% при 5,4% за първия месец на 2021 г., с 2,16 процентен пункт по-ниско. В сравнение с декември 2021 г. се
отчита слаб ръст от 0,1 процентни пункта.
На работа през януари 2022
г. в област Добрич са постъпили 452 безработни лица. Над
90% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова
заетост са устроени 72 младежи на възраст до 29 години, както и 32 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над
1 година).

Децата от Общински младежки съвет посетиха
Общинска администрация.

„Да сме бели и червени,
като мартеничките засмени“

На 1 март ЦПЛР – Център
за работа с деца, обяви наградените участници в Общинския конкурс „Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“. Надпреварата се проведе в няколко категории – за „Оригинална
мартеница“, „Обемни кукли“
и „Мартенско пано“, „Наймалка мартеница“. Участниците бяха разделени в няколко възрастови групи, а своите произведения изпращаха онлайн. Ето и наградените
участници:
• В категория „Оригинална мартеница“

Второ място: Калоян Колев,
ДГ „Първи юни“;
Поощрителни награди: Васил Димитров и Преслав Николаев, ДГ „Първи юни“;
Втора възрастова група:
Първо място: II клас на ОУ
„Йордан Йовков“ село Спасово и II б клас ОУ „Христо
Смирненски“;
Второ място: Георги и Владислав Георгиеви, СУ „Никола Й. Вапцаров“;
Трето място: Учениците от
ОУ „Васил Левски“ село Преселенци, таблото и пано на
третокласниците от ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово;

Сладкото мартенско пано на Ради Билев наистина си заслужи
специалната награда от конкурса.

Първа възрастова група:
Първо място: Йоана Пламенова, ДГ „Пролет“;
Второ място: Мирослава
Северинова и Гюлсевим Орханова, ДГ село Красен;
Трето място: Габриела Тодорова, ДГ „Първи юни“
Поощрителни
награди:
Виктор Добрев, ДГ „Първи
юни“;
Мартин Димов, ДГ „Пролет“;
Мартин Красимиров, ДГ
„Първи юни“;
Кристиян Драгнев, ДГ
„Пролет“;
Втора възрастова група:
Камелия Кънчева, IV клас
на ОУ „Христо Смирненски“;
Второ място: II а клас на ОУ
„Христо Смирненски“ и ЦДО
1-4 клас на ОУ „Йордан Йовков“ село Красен;
Трета възрастова група:
Първо място: Карина Спасова, СУ „Никола Й. Вапцаров“.
• В категория „Обемни кукли“
Първа възрастова група:
Три първи места: Андрей
Георгиев, Петър Стоянов - ДГ
„Първи юни“ и група „Пиленца“ на ДГ село Спасово
В другите възрастови групи няма наградени участници.
• В категория „Мартенско
пано“
Първа възрастова група:
Първо място: Мария Минчева, ДГ „Първи юни“;

Специална награда: „Сладкото пано“ на Ради Билев от
ДГ „Първи юни“.
• В категория „Най-малка
мартеница“
Първа възрастова група:
Първо място: Диана Пенкова, ДГ „Първи юни“;
Второ място: Павел Стефанов, ДГ село Василево;
Трето място: Съла Рамаданова, ДГ „Първи юни“ и Екатерина Чимширова, ДГ „Пролет“;
Втора възрастова група:
Първо място: I а клас на СУ
„Никола Й. Вапцаров“;
Поощрителна
награда:
Магдалена Панева, IV а клас
ОУ „Христо Смирненски“;
Емили Красимирова, НЧ
„Стефан Караджа“ село Малина;
Специални награди: за
участие в конкурса за изработване на мартеници и мартенски кътове:
Детски клуб към НЧ „Отец
Паисий 1897“ село Спасово;
ЦПЛР-ОУ, гр. Генерал Тошево,
ДГ „Дъга“ село Кардам;
Награда на ЦПЛР-ЦРД:
Карина Атанасова, ДГ
„Пролет“;
Виктория Иванова, ДГ
„Първи юни“.
ЦПЛР – Център за работа
с деца, град Генерал Тошево благодари на всички участници в конкурса и им желае
здраве, щастие и да са бели
и червени като мартеничките
засмени!
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В началото на миналата седмица, във връзка с кризата в Украйна и задаващата се бежанска
вълна, екип на Bgtourism.bg посети ГКПП Кардам. Колегите направиха обширен материал за
състоянието на пътя от Генерал
Тошево до границата, описаха в
детайли положението на инфра-

структурата около пункта и мястото за работа на българските
служители.
Много силно впечатление направиха образувалите се на няколко места мини-сметища край
пътното трасе, близо до граничния пункт. Подобна картина е изключително унизителна и

жалка за входната врата на нашата страна.
Живущите в нашата община лесно ще се досетят, откъде са се образували тези минисметища. На ден през граничния
пункт преминават стотици тирове, които понякога чакат на километрични опашки с часове. По

време на своя дълъг престой шофьорите на тежкотоварните автомобили изхвърлят големи количества боклуци току до самия
път. Един бърз поглед ни показва
от какво е съставено едно от мини-сметищата до ГКПП Кардам –
бутилки от минерална вода, найлонови торбички, кутии от консерви, опаковки от най-различни хранителни продукти, вестници, та дори и дезодоранти и
парфюми.
За съвестта на шофьорите,
които изхвърлят боклука си няма да говорим. В повечето случаи това са чужденци, които
преминават транзит през България. Не, че няма и българи. И не
би трябвало на никой от тях, без
значение от каква народност са,
да им е проблем, да си вземат
боклука и при първа възможност
да го изхвърлят на подходящите
за това места. А не през прозореца на камиона.
Но сегашната визия на този граничен участък започва да
създава проблем, който в бъдеще може да съсипе усилията на
всички по веригата за привличане на туристи. Необходимо е облагородяване и създаване на организация за контрол по чистотата, за да не ставаме свидетели на подобни гледки.

Да опазим дома си от кражби

Кражбата е едно от най-масовите извършвани престъпления. В резултат на това престъпно деяние хората понасят щети.
В много случаи се нарушава и неприкосновеността но домът им, което още повече засилва неприятното усещане за посегателство над личното пространство.
Защитата на дома не бива да се подценява, защото именно това помага на хората с
престъпно поведение да се възползват и да
посегнат на вашата собственост.
Предпочитаното от крадците време 3а
извършване на престъпления в делничните дни е в периода между 09:00. и 12:00 ч.,
когато повечето домове остават без пряко наблюдение. Също така крадците използват почивните и празнични дни, когато
обитателите на жилищата, както и техните съседи отсъстват. Има и една категория
особено дръзки крадци, които макар и порядко, проникват през нощта, когато обитателите на дома спят.
ТЕХНИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ДОМА
Входната врата да бъде здраво укрепена. За предпочитане е използването на стоманена врата, брава с механизъм за блокировка и секретен патрон висок клас. Да се
избягват касови ключалки. Препоръчително е поне една от бравите на входната врата да се отключва само отвън. Така крадците, проникнали през балкон или прозорец,
няма да могат да изнесат нищо от дома Ви.
Винаги заключвайте с ключ външната вра-

та, когато излизате, дори за малко.
Прозорците (дограмата) да бъдат добре
защитени, например чрез използването на
антивзломен обков, защитен райбер и допълнителни приспособления. (Къща: Заключвайте дори и малките прозорчета на
сервизните помещения, включително тези
на мазето и гаража.)
На общата врата на входа е необходимо
да бъде осигурен контрол на достъпа, чрез
заключването й, осигуряването на видеонаблюдение, и по възможност физическа
охрана. Ефект има и скритото видеонаблюдение. Поставете над вратата си подходящо осветление със сензор за движение, независимо от стълбищното осветление.
Ако живеете на партерен, надпартерен
или най-горен етаж, както и ако балконите
Ви граничат със стълбището на блока или
съседни балкони е целесъобразно поставянето на решетки или остъкляването на балкона с рамки от малки клетки, през които
не може да се премине. Ниските етажи са
рискови откъм външно проникване, докато
при високите етажи най-често се прониква
от вътрешността на сградата. (Къща: Прегледайте за възможни подходи към дома
през покрива, мазето, задни врати, балкони, стени към съседите и др.). Използването на сигнално охранителна техника (COT)
също има своя възпиращ ефект.
Как да реагираме, ако имаме съмнение, че в домът ни е извършена кражба

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

Медицински транспорт на
болни в страната и чужбина
Извършваме специализиран транспорт на болни и трудноподвижни хора с частна линейка във Варна, страната и чужбина на най-ниски цени!
Разполагаме с мобилна лаборатория.
Предлагаме домашно посещение от квалифицирано медицинско лице, за извършване на манипулации при нужда,
предоставяме консултации за настаняване в болнични заведения.
За допълнителна информация, може да се свържете с нас
на посочените телефони: 0879/16 24 00 и 0879/16 24 01.

Ако забележите следи от взлом на входната врата или на прозорец, незабавно позвънете на тел. 112; Изчакайте екипа на МВР, който ще пристигне при Вас. В
никакъв случай не влизайте в жилището си
с цел запазване на местопроизшествието
или опасност от вероятен физически контакт с извършителя на престъплението;
Ако установите кражбата, след като вече
сте влезли в жилището си, не пипайте нищо
до идването на органите на МВР
Как да реагираме, ако сме свидетел на
извършвана кражба или имаме съмнения
за такава
Позвънете на тел. 112: Ако чуете на
стълбищната площадка или в дома на съседите шум от трошене, рязане, чупене и
имате основателно съмнение да смятате,
че това са крадци незабавно се обадете на
посочения по-горе телефон; При възможност наблюдавайте през прозореца или
шпионката какви вещи ще изнесат, на какъв автомобил ще се качат. Запишете марката, цвета и номера й. Опитайте да запомните външния им вид;
Ако забележите лица със съмнително
поведение, като например опити за проверка на отключени врати, пребиваване
без повод във вашия вход не се колебайте
да позвъните на полицията. На място ще
пристигне полицейски екип. който ще изясни ситуацията.
РУ на МВР град Генерал Тошево

ОБЯВА

На основание Заповед №117/17.02.2022 г. на кмета на Община Генерал Тошево, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево,
в изпълнение на Решение № 1-10 от 27.01.2022г. на Общински съвет Генерал Тошево е открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем по оферти на следната част от недвижим имот – публична общинска собственост, за
срок от 10 години:
Село Кардам - Помещение за аптекарски услуги
в сградата на здравна служба, находяща се в
УПИ № XIII-здравен дом, кв.31 по ПУП на
селото, съгласно АПОС № 4257/19.01.2018г.,
вписан под №173, том I, акт №48 на 25.01.2018г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 23 кв. м.; Начална
месечна наемна цена 6.90 лв.
Конкурсна документация за участие се закупува срещу 20.00
лв., платими в брой в касата на Община Генерал Тошево до 12:00
часа на 09.03.2022 г. и се получава в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево.
Депозитът за участие в конкурса е 10% от началната месечна
наемна цена, който заинтересованите лица могат да заплатят в
Център за услуги и информация, ет.1 в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка на община Генерал
Тошево IBAN BG38UNCR70008424684999, BIC код UNCRBGSF при
Уникредит Булбанк. Депозит и заявки за участие се приемат до
15:00 часа на 09.03.2022 г. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на конкурса
след закупуване на конкурсната документация.
Публичният конкурс ще се проведе на 10.03.2022г. /четвъртък/
от 09:00 часа в зала „Дора Габе“, намираща се на третия етаж в
административната сграда на Община Генерал Тошево. Началната
месечна наемна цена на помещението е посочена без ДДС.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански
дейности” при община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5, стая
411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр.39.

ОБЯВА

На основание Заповед № 115/17.02.2022 г. на кмета на Община Генерал Тошево, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.63 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение № 1-10 от
27.01.2022 г. на Общински съвет Генерал Тошево е открита
процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем по оферти на следните части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок от 10 години:
№; Местонахождение на имота; Площ кв. м.; Предназначение; Начална месечна наемна цена / лева.
1. Село Житен – Помещение за лекарски услуги, намиращо
се в здравна служба на село Житен, находяща се в УПИ №III,
кв.14 по ПУП на селото, съгласно АПОС №167/07.06.1999 г.,
вписан под №39, том V, входящ регистър №2744/09.05.2005
г. в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 30.00 кв. м.;
За лекарски Услуги; Начална месечна наемна цена 9.00 лв.
2. Село Пчеларово – Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба на село Пчеларово, находяща се в УПИ №I-179, кв.48 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№184/18.10.1999 г., вписан под №43, том VII, входящ регистър №3502/24.06.2005 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Площ от 30.00 кв. м.; За лекарски услуги; Начална месечна
наемна цена 9.00 лв.;
3. Село Красен - Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба на село Красен, находяща се в
УПИ №I-за здр. дом, кв.9 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№3327/25.02.2010 г., вписан под №4, том II, входящ регистър №549/26.02.2010 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Площ от 30.00 кв. м.; За лекарски услуги; Начална месечна
наемна цена 9.00 лв.;
4. Село Василево - Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба на село Василево, находяща се в
УПИ №I-за здр. дом, кв.35 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№156/08.02.1999 г., вписан под №32, том V, входящ регистър №2735/09.05.2005 г.в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Площ от 30.00 кв. м.; За лекарски услуги; Начална месечна
наемна цена от 9.00 лв.;
5. Село Спасово - Помещение за стоматологични услуги,
намиращо се в здравна служба на село Спасово, находяща
се в УПИ №XV-329, кв.37 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№3511/07.12.2011 г., вписан под №5, том X, входящ регистър №4241/08.12.2011 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Площ от 16.00 кв. м.; За стоматологични услуги; Начална месечна наемна цена 4.80 лв.
Конкурсна документация за участие се закупува срещу
20.00 лв., платими в брой в касата на Община Генерал Тошево
до 12:00 часа на 14.03.2022 г. и се получава в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево.
Депозитът за участие в конкурса е 10% от началната месечна наемна цена, който заинтересованите лица могат да
заплатят в Център за услуги и информация, ет.1 в сградата
на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка
на община Генерал Тошево IBAN BG38UNCR70008424684999,
BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк. Депозит и заявки
за участие се приемат до 15:00 часа на 14.03.2022 г. Оглед на
помещенията може да се извърши всеки работен ден до деня,
предхождащ деня на конкурса след закупуване на конкурсната документация.
Публичният конкурс ще се проведе на 15.03.2022 г. /вторник/ от 09:00 часа в зала „Дора Габе“, намираща се на третия етаж в административната сграда на Община Генерал Тошево. Началната месечна наемна цена на помещенията е посочена без ДДС.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20,
вътр.39.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* 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 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.
* ЗАМЕНЯМ срещу земеделска земя разширена обзаведена гарсониера, намираща се в бл. 1 на ул. „Ал. Димитров“,
вх. Б, ет. 2. Телефон за връзка: 0894/67 78 50.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон
за връзка: 0897/05 06 06.
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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На 1 март в залата на
НЧ „Светлина – 1941“,
град Генерал Тошево, се
състоя концерт на децата от Школата на читалището по повод Националния празник на България – 3 март, Баба Марта и Деня на самодееца –
1 март.
По време на музикалното събитие на сцената
се изявиха талантливите деца от класовете по
народно пеене и народни танци, поп и рок пеене, пиано, акордеон, гайда, китара и синтезатор.
Възпитаниците при културната институция показаха част от репертоара си, научен от началото на учебната година и
с изпълненията усмихнаха публиката в студения,
зимен ден.

Лошо, по-лошо, най-лошо – „Спортист 2011“
се прибра с осем гола от Търговище

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) допусна изключително неприятна и тежка загуба, при гостуването си в Търговище на
местния „Светкавица“, в двубой от 15 кръг на шампионата
в Североизточната Трета ли-

COVID-19
Актуална информация
относно ситуацията с
COVID-19 на територията
на общината към 4 март
Към тази дата пациентите с положителен
PCR-тест на територията на община Генерал
Тошево са 28 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 9. Починал един.
За периода 15.02.2022
г. – 28.02.2022 г. за община Генерал Тошево е
отчетена 14-дневна заболяемост от 581.30 на
100 хил. души население.
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!

га. Възпитаниците на Станимир Йорданов и Даниел Лазаров загубиха с 0:8, а според спортния сайт sportal.
bg, разликата е могла да бъде
двуцифрена, ако не са били
добрите намеси на вратаря
на тима ни Георги Георгиев.

Поражението идва седмица след успешния старт на
пролетния полусезон в първенството и победата с 2:0
над „Доростол“ (Силистра).
Важно е да се отбележи, че
преди този двубой „Светкавица“ изоставаше с една

точка на „Спортист 2011“, а
през есента нашите момчета се наложиха с минималното 1:0. Сега обаче ситуацията е коренно различна. През
зимата треньорът на „Спортист 2011“ Калоян Михалев,
заедно с още шест футболисти напуснаха тима именно в посока Търговище и сега желанието за доказване и
реваншизъм прерасна в тази
гръмка победа над вече бившия му тим.
Изводите все пак остават
за всички в „Спортист 2011“,
но те, заедно с всичко корекции, трябва да се направят
максимално бързо, защото в
следващите кръгове програмата на тима е убийствена.
На 12 март в събота от 15:00
часа в Генерал Тошево ще
гостува силния тим на „Волов“ (Шумен). След това идват двубоите с „Черноломец
1919“ (Попово) - гост, „Дунав“ (Русе) - домакин и „Лудогорец 1945“ III - гост, които в момента заемат първите
три места в групата.

Пълна програма на двубоите на ФК „Спортист 2011“ през пролетния
полусезон в шампионата на Североизточната Трета лига:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг кръг

26.02.2022 г. (14:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Доростол“ 2:0
05.03.2022 г. (15:00 ч.) „Светкавица“ - „Спортист 2011“ 8:0
12.03.2022 г. (15:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Волов“
20.03.2022 г. (15:00 ч.) „Черноломец 1919“ - „Спортист 2011“
26.03.2022 г. (16:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Дунав Русе”
02.04.2022 г. (16:00 ч.) “Лудогорец 1945” III - „Спортист 2011“
09.04.2022 г. (16:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Спартак 1918“ II
16.04.2022 г. (16:00 ч.) “Рилци” - „Спортист 2011“
01.05.2022 г. (17:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Устрем - Д“
07.05.2022 г. (17:00 ч.) „Локомотив“ - „Спортист 2011“
14.05.2022 г. (17:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Черноморец“
22.05.2022 г. (17:00 ч.) „Спортист 2011“ - „Ботев“
- 28.05.2022 г. (17:00 ч.) „Септември“ - „Спортист 2011“

Отбор
1. „Дунав Русе“ - Русе
2. „Лудогорец 1945“ ІІІ - Разград
3. „Черноломец 1919“ - Попово
4. „Септември `98“ - Тервел
5. „Черноморец“ - Балчик
6. „Ботев“ - Нови пазар
7. „Волов“ - Шумен
8. „Спартак 1918“ ІІ - Варна
9. „Светкавица“ – Търговище
10. „Спортист 2011“ – Г. Тошево
11. „Рилци“ - Добрич
12. „Устрем - Д“ - Дончево
13. „Доростол“ - Силистра
14. „Локомотив“ - Русе

М
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

П
15
11
11
9
8
7
6
6
5
4
3
2
2
0

Р
0
1
1
4
5
2
4
2
3
4
1
2
1
2

З
0
3
3
2
2
6
5
7
7
7
11
11
12
13

ГР
58:8
35:8
33:11
26:7
29:12
13:26
18:20
23:23
27:20
17:30
13:43
12:35
13:36
7:45

Т
45
34
34
31
29
23
22
20
18
16
10
8
7
2

През миналата седмица се състоя една изключително
вълнуваща и ползотворна среща! Прекрасната добруджанска изпълнителка на народни песни Анелия Радева, гостува
в НЧ „Светлина 1941“, град Генерал Тошево.
Домакините от ЖФГ „Китка“ при културната институция, с
ръководител Живко Желев, имаха възможността да се потопят в ручея от песни на добруджанския фолклор, изваяни от
един вълшебен и неповторим ангелски глас!
Анелия Радева с удоволствие поднесе на певческата група авторски песни, което е чест за читалищната институция
в малкия ни град.

Хубавата кукла на Баба Марта, изобретена от сръчните ръце на
преподаватели и деца от ЦПЛР – Център за работа с деца в града.

Доза смях
След няколко неуспешни опита да разреже
пържолата си, клиентът вика сервитьора:
- Моля, вземете я обратно!
- Не мога, господине! Издраскали сте я.

* * *

- Ало! Имам проблем с компютъра... На монитора ми пише, че не разпознава принтера.
- И Вие какво направихте?
- Обърнах монитора към принтера, за да го види и разпознае. И пак не го разпознава. Какво
да правя?
- Посочете му го с пръст!

