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Всички заедно срещу тормоза в училище
На 24 февруари в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ –
град Генерал Тошево, учители и ученици се включиха в
отбелязването на световния
ден за борба с тормоза в училище. В световен мащаб този
ден е познат още и като Ден
на розовата фланелка. Всяка година в последната сряда от месец февруари се организират различни събития
в учебните заведения по цял
свят, чрез които се обръща
внимание на тормоза и насилието над ученици.
Събитието в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ беше организирано от клубовете „Здраве“ и „Синема“ с ръководители Надежда Златева и Диляна Дякова. По време
на мероприятието учениците от VIII и IX клас се запознаха с повода за отбелязване
на този ден. Децата изгледаха филм, заснет от техни съученици и се включиха в няколко интересни игри на тема „Не на насилието“. Директорът на учебното заведение Кристияна Иванова беше
специален гост на интересното начинание и взе дейно
участие в него. С кратки беседи и разговори всички заедно обсъдиха проблемите,
свързани с тормоза в училище и семейството, както и

необходимостта всеки да бъде съпричастен и да не затваря очите си, когато някой е подложен на насилие
и унижение. В края на събитието всички заедно пуснаха

съученици събират 50 розови
тениски и ги раздават в училището. Оттогава последната сряда на февруари се превръща в символ срещу насилието в училищата, а розови-

Учениците от ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ се обединиха срещу насилието в училище.

розови балони с хелий високо в небето като символичен
жест на правото на всяко дете да бъде свободно, обичано
и подкрепяно.
За съжаление по статис-

„Попитай кмета“

На 27 февруари в град Генерал Тошево се състоя поредната среща от инициативата на Общинска администрация „Попитай кмета“.
Този път срещата с гражданите се състоя в Клуб на
пенсионера №1 на ул. „Опълченска“. Близо 30 човека
се възползваха от възможността да се изправят очи в
очи с кмета на града Валентин Димитров и да отправят
своите въпроси и предложения, свързани с развитието
на Генерал Тошево. Получи
се интересна и ползотворна
среща, на която не останаха
въпроси без отговор и проблеми без да бъдат дискутирани техните решения.
По традиция градоначалникът Валентин Димитров
започна срещата с представяне на отчета за извършеното от Общинска администрация през предходния
месец февруари. Очертани бяха няколко основни момента от втория за годината
месец.

тически данни насилието в
учебните заведение е на второ място, след това в семейната среда. Отбелязването на
този ден има своята история.
През 2007 година един уче-

От 1 февруари 2020 година община Генерал Тошево
стартира реализиране дейностите по проект „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на
община Генерал Тошево“.
Той се осъществява съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, чрез
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ
Балчик – Генерал Тошево.
Като най-значим момент
през февруари Валентин Димитров посочи, че между 3 и
5 февруари по Оперативна
програма „Предоставяне на
индивидуални пакети хранителни продукти 2017 – 2019
г.“ бяха раздадени пакети на
831 крайно нуждаещи се жители на общината.
Продължава на 3 стр.

ник в Канада отива на училище с розова фланела. Заради
облеклото си той става обект
на агресия и насилие от свои
съученици. За да го подкрепят, на следващия ден негови

те фланелки стават негов белег.
Всяка следваща година все
повече ученици по цял свят
отбелязват този ден, идвайки
в училище с розови тениски и

Пълна програма
на пролетния
полусезон в
"А" Областна
футболна група
стр. 4
дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. За първи
път в България се отбелязва
през 2012 година.
В наши дни училищният
тормоз придобива все поголеми размери и е част от
насилието, упражнявано от
малолетни. Той се изразява най-често в подигравки и
обиди. Случва се някои деца
да са постоянен обект на подобно отношение. Не са малко примерите, в които по-големи ученици демонстрират
сила, заплашвайки по-малките и по-безпомощните – блъскат ги и ги удрят. Всекидневният тормоз е част от големия проблем за насилието в
училище. За съжаление, много от случаите на тормоз остават скрити. Най-вече, защото самите тормозени деца често изпитват неудобство да споделят с учителите
и с родителите си онова, което им се е случило или системно продължава да им се
случва. Истината е, че прикриването или пренебрежимото отношение към проявленията на тормоз в училище
може да има тежки последствия за жертвите на подобно отношение. Затова е важно никой да не се страхува
да споделя, ако е било наранено неговото достойнство
или е станал свидетел на подобни действия спрямо друго лице. Важно е всички заедно да кажем „Не, на тормоза в училище“.

Предстоящи
събития

4 март – Орисване на
последното бебе, родено
през 2019 г. и първото през
2020 г. в Община Генерал
Тошево.
8 март – Международен
ден на цената – тържества
и чествания по колективи в
различните населени места
от общината.
9 март – Среща с писателя Нидал Алгафари – в зала
„Дора Габе“ на Община Генерал Тошево.
9 март – Комедийна постановка „Зевзеци“ по Чудомир – гостува Драматично-куклен театър – град Силистра.
21 март – Тодоровден –
празникът, известен още
като „Конски Великден“ по
традиция ще се проведе на
футболния стадион в село
Кардам. В памет на доц. Тодоро Тодоров ще се състои
турнир по конен спорт –
прескачане на препятствия
и народна кушия с каруци.
21/22 март – Тържества
в учебните заведение и читалищата за Първа пролет.
Изложби и конкурси.
Между 11 и 31 март
официално ще бъде открита филателна изложба „140 години Български
пощи“, като на нея ще бъде представена нова марка
– „60 години град Генерал
Тошево“.

Валентин Димитров беше избран за член
на Управителния съвет на НСОРБ

През миналата седмица кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров беше избран за член
на Управителния съвет на
Националното сдружение
на общините в Република
България /НСОРБ/. Това се
случи по време на състоялото се в град София 33то Общо събрание на организацията. След гласуване
на 265 общини от страната,
бяха избрани 23-ма членове на Управителния съвет.
Кандидатурата на г-н Валентин Димитров беше издигната от делегатите на
35 общини на форума, организиран от НСОРБ за Североизточен район, провел
се на 6 февруари в град Варна. Събитието беше част
от програмата на Сдружението за подкрепа на но-

вите изборни лица, които
встъпват в местната власт
в мандат 2019 – 2023 г.
Градоначалникът на Генерал Тошево посочи, че
приоритет в работата му
като член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България /
НСОРБ/ ще бъде финансовата децентрализация за
силна местна власт и решаване на проблемите във
ВиК сектора.
НСОРБ е официалният
представител на местната
власт в 261 междуведомствени органи – консултативни съвети, комитети за
наблюдение, комисии, работни групи и др. В оперативната им работа участват
над 550 представители от
близо 200 общини.
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„Лидери в училище, лидери на европейското работно място“
На 21 февруари в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ –
град Генерал Тошево се проведе работна среща на тема „Лидери в училище, лидери на европейското работно
място“. Гости на домакините
от земеделското учебно заведение бяха колегите им от
Професионална гимназия по
техника и облекло „Дочо Михайлов“ – град Тервел. Симпозиумът е част от програмата за вътрешноинституционален обмен и квалификация на кадри, като той премина под мотото: „Иновации
в средното професионално
образование и обмен на добри практики“.
По време на работната
среща се проведоха няколко
лекции на различни теми. Те
бяха насочени преди всичко
към обменът на идеи за съвместни иновации между професионалното образование
в двете учебни заведения и

бизнеса и обменът на практики в училищната документация. Разисквани бяха новите учебни програми и използването на електронни уроци
– „Уча се“. Интерес предиз-

Добруджанският земеделски институт край град
Генерал Тошево отново се
нареди сред призьорите на
традиционното издание на
Международното изложение „АГРА“, което се проведе от 19 до 23 февруари в
град Пловдив. Общо 47 продукти и разработки на 29
фирми и научни институти
се състезаваха в Конкурса
за иновации тази година.
Той се организира по ини-

циатива на „Международен
панаир“ – Пловдив, с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите.
Отличието за научните работници от Генерал
Тошево е за „Слънчогледов хибрид Енигма CLP“.
То е в раздел „Сортови семена и посадъчен материал”. Енигма CLP е първият български хибрид, създаден по технологията

вика и дискусията на тема
„Училище в облака – опит и
предимства“.
В края на срещата двете
страни единодушно стигнаха
до заключението, че изклю-

чително важно за училищата
е да работят в мрежа, да уеднаквят изискванията си, както и да бъдат иновативни, за
да отговарят на реалните потребности на своите ученици.

На 25 февруари началникът на РУО – град Добрич, Жоро
Тошков награди директора на Иновативна професионална
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ Кристияна Иванова в категория „Директори и управленски училищни екипи,
които чрез организацията в училищата и управлението са
създали условия за промяна в училищния живот и нагласите
на учениците за постижения“ във връзка с Първия национален конкурс „Иноватори в образованието“.

Фестивал на лавандулата
ще
се
проведе
на
27
юни
ДЗИ с престижна награда от изложението „АГРА“
По време на работната среща, преподавателите от двете учебни заведения
изслушаха интересни лекции

ClearfieldPlus®, при която
по време на вегетацията се
контролират едногодишни
житни и широколистни плевели, а също и паразита синя китка.
За пролетната кампания
тази година Добруджанският земеделски институт акцентира именно на новите
хибриди слънчоглед, сред
които и Енигма, който е със
съдържание на масло в семената от 47-48 на сто до

52 на сто. Според учените, Енигма е добра конкуренция на съвременните
хибриди слънчоглед, които
се предлагат в момента на
пазара. Предвид по-ниската себестойност на семената, българските фермери ще могат да се доближат
до иновацията на западната селекция, но на по-ниска цена.
По материали на
областните медии

Организаторите на традиционния вече Национален фестивал на лавандулата
обявиха официално, кои ще
са датите за провеждането
му през тази година. Седмото издание на празника ще се
осъществи с активното участие и солидна подкрепа на
двете „лавандулови” общини
– Чирпан и Генерал Тошево.
Датите вече са известни – 19,
20 и 21 юни – Чирпан и Средно Градище и 27 юни – Генерал Тошево.

Нова грипна вълна

Повишение на броя на отсъстващите ученици в област Добрич поради болест
с всеки следващ ден от миналата седмица отчитат
от Регионалното управление на образованието. Според началника на РУО – Добрич, Жоро Тошков за втори
път през тази година областта е пред грипна епидемия.
До редакционното приключване на броя (в петък – 27
февруари), такава не беше
обявена, но очакванията са
през настоящата седмица,
учениците да излязат отново в принудителна ваканция.

На 26 февруари учители и ученици в СУ „Н. Й. Вапцаров“ – град Генерал Тошево, се включиха в световната
кампания срещу насилието в
училище – Ден на розовата
фланелка. Акцията е насочена срещу тормоза в училище.
На този ден голяма част от
учениците и техните учители бяха облечени в нещо розово, заявявайки гласно „Не
на насилието“. В учебното
заведение се проведоха редица събития, свързани с този ден, а кулминацията беше
огромното хоро, което всички извиха с розови балони в
ръце, пред входа на училището.

Директорът на Регионалната здравна инспекция в
Добрич, Светла Ангелова
обяви, че има повишена заболяемост от Остри респираторни заболявания в три
общини в областта – Балчик, Генерал Тошево и Каварна. Там са и най-много от отсъстващите ученици. През миналата седмица
42.24% от децата не са били на училище в ОУ „Христо
Смирненски” в Генерал Тошево. В другото учебно заведение в града – СУ „Н. Й.
Вапцаров”, отсъстващите са
били 26.9%.

Кратки новини

Точно преди два месеца писахме за необяснимата вандалска проява на неизвестно лице, което си е позволило да счупи чисто нова пейка в парк „Бойна слава“, буквално няколко
дни след неговият основен ремонт. Сега ситуацията се повтаря. Нова счупена пейка. Дали деянието е на същото лице – можем само да гадаем. Питаме се само едно: „ЗАЩО?“

Жители и гости на двата
региона, както и приятели на
Фестивала от страната и чужбина, ще имат възможността
да се включат в различните
аспекти от Фестивала в неговата мащабна програма. За
седма поредна година специален гост на събитието ще
бъде звезда от международна
величина. Както и досега, организаторите канят утвърдени, любими и талантливи изпълнители, близки до сърцето на своята публика.

Наркотици са намерени в
частен имот на територията на община Генерал Тошево, обитаван от чужденец,
съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич.
След проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуални-следствени действия на 21 февруари около 12 часа в жилището е извършена проверка.
При нея е установен полиетиленов плик и кутия със
суха тревна маса с общо тегло 95,24 грама, реагираща на канабис и електронна
везна.
За случая е докладвано на
дежурен районен прокурор.
Чужденецът е задържан за
24 часа. Работата по установяване и документиране на

престъпната дейност на извършителя продължава.

* * *

Автор на домова кражба – 24-годишен криминално проявен мъж от Генерал
Тошево, е заловен от органите на реда вчера, съобщиха от Областната дирекция
на МВР в Добрич. Той е задържан след проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуалноследствени действия. В хода
на работата е установено,
че мъжът е извършител на
домова кражба на дебитна
карта от частен имот в Генерал Тошево. В последствие
с нея е изтеглена сумата от
860 лева. За случая е уведомен дежурен прокурор.

Децата от Кардам остават
при бабата и дядото
Районен съд – град Генерал Тошево реши да остави
на отглеждане при бабата и
дядото в село Кардам децата
от семейството, чието 9-годишно братче почина от отравяне. Исковете по закона
за закрила на детето са заведени от социалната служба. По решенията тече двуседмичен срок за обжалване.
В залата беше доведен бащата Мирослав, който излежава присъда във Варненския
затвор. Той също даде съгласие децата да бъдат настанени при родителите на бившата му съпруга до навършване

на пълнолетие. Майката Росица, която изчезна на 10ти декември, не се интересува от тях.
Междувременно делото по
отравянето на 9-годишното момченце и двете му сестрички, които продължително се възстановяваха в токсикологията във Варна вече е
под наблюдението на Окръжна прокуратура – Добрич. Работата с препарата, причинил отравянето, е строго регламентирана от закона, затова ще се търси виновникът
той да попадне в ръцете на
пострадалото семейство.
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„Попитай кмета“ в град Генерал Тошево
Продължава от 1 стр.
На 4 февруари Управителният съвет на Проект „Красива България“ официално обяви одобрените за финансиране и реализация през настоящата 2020 година 48 проектни предложения. Сред

чески музей – град Генерал
Тошево официално беше открита гостуващата изложба от
фототабла, представящи живота и делото на Васил Левски, на Регионален исторически музей – град Ловеч. На
19 февруари тържествено бе-

ни автомобили. Паралелно с
тяхното изграждане се извършват и дейности по енергийното обновяване на съществуващата сграда на Пожарната служба. Надяваме се
на финансиране за нова пожарна кола.

избраните попада и „Основен ремонт и обновяване на
Спортна зала към СУ „Н. Й.
Вапцаров“ – етап 2“ на Община Генерал Тошево. На следващия ден се проведе Заседание на Общинския съвет с основна точка приемане на Бюджет 2020.
Градоначалникът съобщи,
че Общината вече разполага с
нов училищен автобус за пътуващите ученици. Автобусът е
36 местен.
Кметът Валентин Димитров
отчете и провелото се ритуално зарязване на лозите за
здраве и берекет навръх Трифон Зарезан придружено с
награждаване на участниците
в литературния конкурс „Вино
и любов – любов и вино“ и конкурс за „Най – добро домашно вино“.
На 18 февруари в Истори-

ше отбелязана 147-годишнината от гибелта на Васил Левски с поклонение пред паметника на Апостола в Централния градски парк на Генерал
Тошево.
Кметът съобщи, че продължават ремонтите на читалищните сгради в село Кардам и село Спасово. Продължава и работата по проект
за повишаване на енергийната ефективност в сградата на ГПУ „Гранична полиция“ в град Генерал Тошево.
Основните дейности, предвидени за този обект са подмяна на дограма, облицоване на
цокли, топлоизолация на покрив и фасада и подмяна на
осветителни тела и изграждане на евакуационно осветление. Усилено се работи и
по строителството на новите гаражни клетки за пожар-

Започна и ремонта на сградата на Районен съд – Генерал
Тошево и две многофамилни
жилищни сгради.
В заключение кметът отбеляза , че така до месец септември 2020 година бройката
на санираните обекти ще стане 12 многофамилни и 11 административни сгради.
Като предстоящо през месец март кметът Валентин Димитров очерта следните моменти: Продължават отчетните събрания по селата, които нямат аналог в страната.
На 1 март ще се отбележи Ден
на мартеницата и Деня на самодееца. На 2 март ще се организира и състои празничен
концерт по повод 3 март. На
3 март ще се състои церемония по отбелязване на Освобождението на България от
турско робство пред памет-

ника на Император Александър II и поднасяне на цветя на
паметниците на Генерал Стефан Тошев и Васил Левски. На
8 март жените ще празнуват
Международен Ден на жената. На 9 март Нидал Алгафари ще представи книга в 16:30
ч. в зала „Дора Габе“ на общината. Същият ден, 9 март, от
15:00ч. ще бъде посрещната
делегация от гр. Твърдица Република Молдова. На 17 март
ще се състоят откриване на
филателна изложба „140 години Български пощи“ и представяне на нова марка „60 години град Генерал Тошево“.
На 21 март ще отбележим Тодоровден /„Конски Великден“/ с ритуал и народна кушия в с. Кардам.
Турнир по конен спорт в памет на доц. Тодор Тодоров.
И не на последно място
градоначалникът отбеляза,
че продължават строителните
дейности в Общината.
Отново последната част,
в която гражданите задават
своите въпроси към кмета,
отправят предложения и препоръки, бе най-интересна. Тя
започна с препоръка на гражданка да се оправи маркировката на пешеходните пътеки
покрай магазин АВС. Друг наболял проблем на гражданите
е липсата на кошчета по улица
„Опълченска“, както и ограничения брои на контейнерите
за био отпадъци. Бяха засегнати проблемите с бездомните кучета. Дискутирана беше и темата за необходимостта от изграждане на воден цикъл и ремонт на някои улици,
и направата на пешеходна зона на жп линията в района на
гарата.
По всички тях бяха дадени изчерпателни отговори,
а хората получиха гаранции,
че всички проблеми, зависещи от компетенцията на служителите на Общинска администрация и лично от кмета,
ще бъдат навременно разрешени.

На 12.02.2020 г. беше разгледано НОХД №00022 по описа за 2020 г. срещу подсъдимия Милен Николов Петров,
роден на 20.03.1968 г. в град
Генерал Тошево, българин,
български гражданин, осъждан, със средно образование,
женен, работи като пътен работник в ПС – Добрич, живущ
в град Генерал Тошево, област
Добрич, ул. „Ал. Димитров“,
бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 7.
Съдът признава подсъдимия Милен Николов Петров за
виновен в това, че през 2018
г. в град Генерал Тошево, област Добрич, в условията на
продължаващо престъпление,
извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи
неуважение към обществото,
а именно:
- на 15.12.2018 г. хвърлил
пиратка в краката на И. В. Т.;
- на 24.12.2018 г. влязъл в
конфликт, обиждал и избутал
С. Т. П.
- на неустановени дати
през 2018 г. многократно изливал кофи с вода от своя
прозорец върху прозорците
на М. Я. Д., държал и сметка,
защо е отворила прозореца на
жилището си, обвинил я, че го

следи, обиждал я;
- на неустановени дати през
2018 г. уринирал пред вратите на мазетата на съседите
си жилищния блок, препречвал входните врати на мазетата с железа с цел възпрепятстване съседите да влизат
в помещенията, слагал фасове в обувките пред входните
врати на жилищата на съседите си, чупил и късал поставените от съседите му във входа цветя – престъпление по
чл. 325, ал. 1 от НК във връзка с чл. 26 от НК, поради което и на основание чл. 325, ал.
1 във връзка с чл. 26 от НК и
чл. 54 от НК му налага наказание „Пробация“, при следните условия: задължителна
регистрация по настоящ адрес в град Генерал Тошево,
област Добрич, ул. „Ал. Димитров“, бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 7,
с периодичност два пъти седмично за срок от шест месеца; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца
и включване в програма за обществено въздействие за срок
от шест месеца, както и наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено
с публикация в местния печат.

ОБЯВА
На основание Заповед №186/20.02.2020 г. на кмета на Община Генерал Тошево, във връзка с чл. 17, чл. 58 и чл. 62 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение №1-11/05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево, е открита процедура за провеждане на
публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на помещение, находящо се в здравната служба, както следва:
Село Спасово – Лекарски кабинет в сградата на ЗС, находящ се в УПИ № XV-329, кв.37 по ПУП на селото, съгласно АПОС №186/18.10.1999 г. вписан под №35, том V, вх. рех.
№2740/09.05.2005 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Площ от 40 кв. м. и начална месечна наемна цена от 40.00 лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5, в зала
„Дора Габе“ на III етаж на 13.03.2020 г. /петък/ от 09:00 часа.
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Общината, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В.
Априлов” №5, срещу такса от 20.00 /двадесет/ лв. до 12:00
часа на 11.03.2020 г. Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр. Генерал Тошево ул. „В.
Априлов” №5, в Информационния център на първия етаж в
сградата до 15:00 часа на 11.03.2020 г. включително. Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за участие в
размер на 10% от началната конкурсна цена в касата на Общината, намираща се в Информационния център на първия
етаж в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5 или по IBAN сметка на Община Генерал Тошево BG04 CREX 9260 3314708701, BIC код CREX
BGSF при “Токуда банк” АД офис Генерал Тошево.
Критерий за оценка на офертите - най–високата предложена цена. За допълнителна информация: отдел „Собственост и
стопански дейности” при Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/2020, вътрешен 39.

Обществено порицание

Ново заседание за
добива на газ

Административният
съд
във Варна изслуша шест вещи лица по делото за добива на газ в Добруджа. Това
се случи на съдебно заседание, провело се на 21 февруари, образувано по жалба от
„Русгеоком“ ЕАД срещу решението на екоинспекцията във
Варна, с което беше отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно
предложение за проучване и
добив на природен газ на територията на област Добрич.
На съдебно заседание съдът изслуша – еколог, геолог,
хидро-геолог, сондажен инженер, химик и гео-физик по
представените екологична и
комплексна съдебно-техническа експертиза. Заключенията бяха приети, като на
страните съдът даде възможност за доказателствени искания в 7-дневен срок, след
публикуване на протокола.
По молба на вещото лице,
по назначената здравно-екологична експертиза, за предоставяне на допълнителен
срок за изготвяне на заключението, съдът определи кра-

ен срок 27 март 2020 г. и насрочи следващото заседание
за 7 април от 11:00 ч.
През 2017 г. жителите на
Добруджа организираха редица масови протести срещу инвестиционните намерения за добив на природен газ
в района на Генерал Тошево.
Те завършиха със свикването на местен референдум, на
който 97% от имащите право
на глас се обявиха против използването на земята за добив на подземни природни
богатства.
Във връзка със съдебното заседание, коментар по
темата направи и кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров: „Добиването на какъвто и да е газ е
риск за живота и здравето на
всички нас и, разбира се, за
основния поминък – земеделието. Грехота ще е да се съсипе този прекрасен чернозем и това богатство, което имаме ние, добруджанци“, заяви той и допълни, че
очакванията му са това дело
да се проточи още дълго във
времето.

Отчетно-изборно събрание

Туристическо дружество „Добруджанец“ – град Генерал
Тошево, провежда своето отчетно-изборно събрание за работата на Управителния съвет в периода 2015-2019 г., при
следния дневен ред:
1. Отчет на работата на Управителния съвет на Туристическо дружество „Добруджанец“ – град Генерал Тошево през периода 2015-2019 г.
2. Отчет на Контролния съвет за периода 2015 – 2019 г.
3. Приемане и освобождаване на членове на Туристическо дружество „Добруджанец“
4. Проектоплан за работата на Управителния съвет през
2020 г. и средства за неговото осъществяване.
5. Избор на нов Управителен съвет на Туристическо дружество „Добруджанец“ за периода 2020 – 2024 г.
6. Избор на Контролен съвет на Туристическо дружество
„Добруджанец“ за периода 2020 – 2024 г.
7. Избор на председател на Управителния съвет за периода 2020 – 2024 г.
8. Избор на делегат на Общото събрание на БТС.
9. Разни
Събранието ще се проведе на 20 март 2020 г. в Клуба на
инвалида, който се намира на Улицата на услугите в град Генерал Тошево от 18:00 часа. При липсва на кворум, събранието ще се проведе на същата дата и място, от 19:00 часа.

ТЪРГ
ТПК „Труд“ – град Генерал Тошево обявява публичен търг с
явно наддаване на следните недвижими имоти:
1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 23 732 кв.
м. на стойност 314 074 лв. без ДДС.
2. Масивна сграда на три етажа с разгърната площ 578.40
кв. м. и прилежащ двор от 820 кв. м. на стойност 90 288 лв.
без ДДС.
Огледът ще се извършва всеки работен ден от 16.03.2020
г. до 14.04.2020 г. Търгът ще се проведе на 15.04.2020 г. в
сградата на кооперацията от 10:00 часа.
За информация може да търсите председателя на кооперацията – инж. Р. Христов на тел. 0885/61 51 75.

Изгодни оферти

ПРОДАВАМ апартамент в саниран блок на ул. „Ал. Димитров“
№2, ет. 4, ап. 10. От 24 000 до 26 000 лева. Идеален център,
достъп до газова инсталация, PVC дограма и външна изолация.
За контакти: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ 15 дка с лавандула на трета година в село Краище. Цена 1850 лв/дка. Телефон за контакти: 0888/28 23 60.
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П

Р

З

Г.Р

Точки

1. ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.

11

10

0

1

44-10

30

2. ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.

11

10

0

1

63-4

30

3. ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.

11

10

0

1

47-6

30

4. ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер

11

7

1

3

36-14

22

5. ФК "Интер" - Добрич, град

11

6

1

4

28-16

19

6. ФК Калиакра 1 - Каварна

11

6

1

4

34-28

19

7. ФК "Албена-97" - Оброчище

11

4

1

6

22-31

13

8. ФК "Рилци" - Добрич, град

11

3

2

6

17-29

11

9. ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.

11

3

0

8

15-40

9

10. ФК "Дружба" - Люляково, Добр.

11

2

1

8

9-44

7

11. ФК Партизан - Василево

11

1

0

10

4-46

3

12. ФК Царичино - Царичино

11

0

1

10

10-61

1
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КЛАСИРАНЕ

ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК Царичино - Царичино
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Партизан - Василево
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Царичино - Царичино
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Партизан - Василево
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Царичино - Царичино
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Партизан - Василево
ФК Партизан - Василево
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Царичино - Царичино
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Партизан - Василево
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Царичино - Царичино
ФК Царичино - Царичино
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Партизан - Василево
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.

08-03-2020 15:30
07-03-2020 15:30
08-03-2020 15:30
07-03-2020 15:30
08-03-2020 15:30
07-03-2020 15:30
15-03-2020 15:30
14-03-2020 15:30
15-03-2020 15:30
14-03-2020 15:30
14-03-2020 15:30
15-03-2020 15:30
22-03-2020 15:30
22-03-2020 15:30
21-03-2020 15:30
22-03-2020 15:30
21-03-2020 15:30
22-03-2020 15:30
29-03-2020 15:30
29-03-2020 15:30
28-03-2020 15:30
28-03-2020 15:30
28-03-2020 15:30
29-03-2020 15:30
05-04-2020 17:00
04-04-2020 17:00
05-04-2020 17:00
04-04-2020 17:00
05-04-2020 17:00
05-04-2020 17:00
12-04-2020 17:00
12-04-2020 17:00
11-04-2020 17:00
11-04-2020 17:00
12-04-2020 17:00
11-04-2020 17:00
25-04-2020 17:00
26-04-2020 17:00
25-04-2020 17:00
26-04-2020 17:00
25-04-2020 17:00
26-04-2020 17:00
03-05-2020 18:00
02-05-2020 18:00
03-05-2020 18:00
03-05-2020 18:00
02-05-2020 18:00
02-05-2020 18:00
10-05-2020 18:00
09-05-2020 18:00
10-05-2020 18:00
10-05-2020 18:00
10-05-2020 18:00
09-05-2020 18:00
16-05-2020 18:00
17-05-2020 18:00
17-05-2020 18:00
17-05-2020 18:00
16-05-2020 18:00
17-05-2020 18:00
23-05-2020 18:00
24-05-2020 18:00
23-05-2020 18:00
24-05-2020 18:00
24-05-2020 18:00
23-05-2020 18:00

„За да я има България“

На 22 февруари в град Добрич се проведе финалния
етап на четвъртото издание
на конкурса за рецитация
„За да я има България“. В
надпреварата взеха участие
602 деца от областта, разделени в четири възрастови
групи – подготвителна група, I-IV клас, V-VII клас и VIIIXII клас. Заради огромният
брой участници, конкурсът
се проведе в три зали – Концертна зала „Добрич“, Огле-

посланията на авторите
чрез възможностите на художественото слово показват участниците, представяйки избрани от тях произведения, посветени на България.
Първо място в първа възрастова група – деца от подготвителните групи, беше
присъдено на Павела Павлова от Детска градина „Звездица“ в Добрич. При участниците от втора възрас-

дална зала „Нели Божкова“
и Концертната зала на Младежкия център. Сред финалистите бяха и всички победители от общинския кръг в
град Генерал Тошево, който се проведе на 23 януари в
зала „Йордан Йовков“ на Общинска администрация.
Конкурсът „За да я има
България“ има за цел да популяризира и съхрани стойностната българска литература, насърчавайки децата
и младите хора да я пресъздават чрез рецитала. Традиционно най-голям е интересът при учениците от I до IV
клас, следвани от децата от
подготвителна група. Талант
и стремеж за предаване на

това група наградата грабна Моника Димитрова от ОУ
„Христо Ботев“ – Добрич. В
трета възрастова група първото място е за Давид Велков от СУ „П.Р. Славейков“ –
Добрич, а в четвърта възрастова група първо място зае
Елена Христова от ЧПГТП
„Райко Цончев“ в Добрич.
За съжаление децата от
учебните заведения в община Генерал Тошево останаха извън класираните на
първите три места във всяка
една категория, но въпреки
това техните учители останаха повече от доволни от
положеното старание и сериозно отношение към конкурса.

РЕЗУЛТАТИ
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК Партизан - Василево
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Царичино - Царичино
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК Партизан - Василево
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Царичино - Царичино
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Царичино - Царичино
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК Партизан - Василево
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК Царичино - Царичино
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК Партизан - Василево
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК "Добруджанец" - Овчарово, Добр.
ФК "Лозенец-2015" - Лозенец, Добр.
ФК Калиакра 1 - Каварна
ФК "Албена-97" - Оброчище
ФК "Спортист-2011" - Генерал Тошево, Добр.
ФК "Дружба" - Люляково, Добр.
ФК "Рилци" - Добрич, град
ФК "Интер" - Добрич, град
ФК "Орловец-2008" - Победа, Добр.
ФК Партизан - Василево
ФК"Хр.БОТЕВ" - Стожер
ФК Царичино - Царичино

Доза смях…
Отива заекът в сладкарницата, поръчва си кафе и кифла и отива до тоалетната, да си измие ръцете. Когато се
връща гледа кафето му изпито.
- Кой ми изпи кафето? - попитал заекът.
Никакъв отговор.
- Пак питам, кой ми изпи кафето?
Никакъв отговор.
- Кой ми изпи кафето бе?! - изкрещял ядосано заекът.
- Аз - изправила се мечката.
- А кифлата защо не изяде?

* * *

Двама ловци си приказват:
- Моето куче е много странно. Като стрелям и не уцеля,
то ляга на земята и почва да се търкаля от смях!
- А когато уцелиш?
- Не знам, то ми е само от три години...

