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Започна предоставянето на интегрирани здравносоциални услуги в домашна среда за лежащо болни
Услугите се осъществяват в рамките на
иновативен социален проект, който се реализира чрез
МИГ Балчик – Генерал Тошево

На 1 юли започна практическото изпълнение по проект „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне
на интегрирани услуги в домашна среда на територията
на община Генерал Тошево“.

След придобиване на професионална квалификация
(през месец февруари) на 18
неактивни/безработни лица
и лица с увреждания, отдалечени от пазара на труда, в
средата на миналата седмица

стартира тяхната дейност. Тя
включва полагане на грижи за
възрастни хора с увреждания
в 6 села и град Генерал Тошево. Здравно-социалните дейности и психологическа подкрепа са адаптирани към ос-

Момент от предхождащото обучение за болногледач, организирано по проекта.

Екипът на МИГ Балчик – Генерал Тошево
организира информационни срещи за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево”, които предстоят според индикативния график публикуван на сайта на сдружението.
Информационните срещи с потенциални кандидати ще се проведат на:
* 07 юли 2020 г. в гр. Балчик, пл. „21 септември“ №6, Заседателната зала на ОбС с начален
час: 10:30 часа;
* 08 юли 2020 г. в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, Заседателна зала на Общината с начален час: 10:30 часа;
Всички желаещи да посетят горните събития
могат да се запишат и получат информация в
офисите на сдружението.
Община Генерал Тошево има разработен
нов сайт, който може
да намерите на адрес https://toshevo.
org. Новата интернетстраница на Общината разполага с модерна визия и адаптивен дизайн, подходящ за всички видове устройства.
Добавени са и функционалности за хора с увредено зрение. При изработката са спазени всички изисквания на Държавна агенция „Електронно управление“. От 24-ти юни 2020 г. всички
съобщения, новини и публикации на и за общината се поместват там. С новия уеб сайт ръководството на Община Генерал Тошево се надява допълнително да задълбочи и развие връзката си с гражданите и да подобри тяхната информираност.

новните нужди на потребителитe и имат за цел предотвратяването на самотата и
социалната изолация за лица в риск.
Проектът се осъществява съгласно Административен договор №BG05M9ОP0012.037–0001-С01 за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на
проекти BG05M9ОP001-2.037
МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед
насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до
по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от Европейски социален фонд на
европейския съюз, сключен
между Министерството на
труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.

В последния ден на месец юни ръководството на СУ „Никола Й. Вапцаров“ в град Генерал Тошево връчи удостоверенията за завършен втори етап на образование на седмокласниците. Редом с тях, отличия и грамоти получиха и всички останали ученици от гимназиалния етап на образование.
Тържествената церемония се състоя в двора на учебното заведение при строго спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID – 19.
И през тази година училището може да се похвали със завиден брой отличници, въпреки трудната учебна година и
предизвикателствата, които породи дистанционната форма
на обучение заради пандемията. 38 ученика от VII до XI клас
завършиха годината с отличен успех.
Една възпитаничка на школото пък може да се похвали със
страхотно постижение. Февзие Оскан Адил е класирана на
второ място на националната олимпиада по български език
и литература. За втора поредна година пък Петър Желев се
представя достойно на националната олимпиада по география. Освен тях двамата десетки ученици заеха престижни
места на областните олимпиади по общообразователните
науки. Всички получила поощрителни награди и грамоти от
училищното ръководство.

Страхотен заключителен концерт на школата
при НЧ „Светлина – 1941“ в лятното кино
На 30 юни в лятното кино
на Генерал Тошево се проведе традиционният „Заключителен-благотворителен концерт“ на Обединена детска
школа по изкуства при НЧ
„Светлина – 1941“. В рамките
на малко повече от час родители, гости и близки на децата се насладиха на изпълненията им и оцениха подобаващо с аплодисменти наученото
през годината.
Първа на сцената изгря магията на фолклорния танц
представен от децата от ДФТС
“Тошевче” с хореограф Галина Костова.
“Музиката дава душа на
вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко”, е казал Платон. Публиката се наслади на
пленителните звуци, които
издават синтезатора, китарата и пианото, чиито ръководители са Петко Петков, Добромир Банев и Пламен Желев.
Последваха индивидуални изпълнения на децата от
класовете по народно пеене

с ръководител Йордан Дяков
и поп и рок пеене с ръководител Вяра Костадинова.
В лятното кино всички приятели на изкуството станаха
свидетели на прекрасни изпълнения, чуха много популярни песни и видяха маги-

ята на българските народни
танци.
Концертът завърши с покана от Обединена детска школа при НЧ „Светлина 1941“,
която набира желаещи за
придобиване на нови знания,
успехи и развиване на талан-

ти през новата учебна година.
Всички деца от 5 до 18 годишна възраст могат да се
запишат в школата за всяка
една от формите на обучение, според собствените си
възможности, интереси и желания.

Въпреки горещото време концертът на децата в лятното кино привлече интереса на
жителите на общината.
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В общината замириса на лавандулово масло, Кандидатстване за помощ
резултатите и тази година са незадоволителни за изграждане на кланици
През миналата седмица земеделските стопани в община Генерал Тошево поетапно
започнаха жътвата на лавандула. Слънчевите дни, съпътствани с високи температури, накараха производителите да влязат в полетата и да
приберат най-ранните сортове от етерично-маслената
култура.
След постоянните близо
двуседмични валежи над общината, стопаните подходиха

песимистично преди началото на жътвата. Голямата част
от цветовете на лавандулата
не успя да се опраши от пчелите заради обилните дъждове. На други места пороите
буквално заляха големи масиви с лилавата билка. Въпреки неблагоприятните климатични условия през зимата и пролетта, земеделските стопани започнаха да прибират тазгодишната реколта.
Очакванията са пикът на жът-

вата в региона да бъде през
следващата седмица, когато
ще има и по-конкретна картина с добитите количества
лавандулово масло.
До редакционното приключване на броя (на 3 юли),
на много места в общината
дестилериите вече изваряваха първите лавандули. Етерично-маслената култура се
прибира с различни темпове, като основен фактор за
това е времето. Към момен-

Жътвата на лавандула започна с ентусиазъм, но първите резултати на добитите количества масло
охладиха страстите.

Кратки новини

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимият Е.С.Х. за виновен в това, че
в товарен автомобил съхранявал незаконно добит от другиго дървен материал – 3 /три/ куб. метра дърва за огрев от
дървесните видове „Гледичия” и „Планински ясен”. Съдът
наложи на подсъдимият наказание „Пробация” при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от
6 /шест /месеца с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево произнесе осъдителна присъда по силата на която признава подсъдимия И.П.Н.
за виновен в това, че управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, след употреба на наркотични вещества или техни аналози – тетрахидроканабинол, установено
по надлежния ред чрез техническо средство. Подсъдимият е
осъден на, четири месеца лишаване от свобода, като изтърпяването се отлага за изпитателен срок от три години, както
и „Глоба“ в размер на 250 (Двеста и петдесет) лева.
Съдът налага на подсъдимия и наказание „Лишаване от
право да управлява МПС” за срок от 12 (Дванадесет) месеца, като се приспада времето през което подсъдимият е бил
лишен от това право по административен ред.

Покана за събрание

Управителният съвет на кооперация „Присад“ с ЕИК
834073828, със седалище и адрес на управление – село
Присад, община Генерал Тошево, област Добрич, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите, на 19 юли 2020 год. от 10:00 часа
в сградата на кметство село Присад, общината Генерал Тошево, зала I етаж, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови
член-кооператори и вземане на решение за освобождаване
на член-кооператори;
2. Отчетен доклад на Управителния съвет
/УС/ за годишната дейност на кооперацията през 2019 година. Изслушване заключение на КС на кооперацията;
3. Отчетен доклад на Контролния съвет /КД/ за 2019 год.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 год.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2019 год.;
6. Вземане на решение за определяне средства за дейността на КС за 2020 год.;
7. Приемане на бизнес-план за 2020 год.;
8. Други;
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден, в 11:00 часа, на същото
място и при същия дневен ред.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

та средният добив е около
680 кг/дка листна маса. Сухата тревна маса се изварява
в дестилериите, но към 3 юли
(петък), резултатите не удовлетворяваха земеделските
стопани. Добитото масло варира между 4 и 6 кг., като в
предходни години добивите са стигали и 15 кг. масло
от декар. Разбира се, трябва
да се отбележи, че подобни
количества добити от декар,
през последните 2-3 години
са истинска рядкост. Според
голяма част от собствениците на насаждения, липсата на
сняг през тази зима и обилни пролетни валежи през април и май е дало своето негативно влияние върху етерично-маслената култура.
В разгара на жътвата, когато масово ще започне да се
прибира лавандула сорт „Севтополис“, стопаните се надяват на по-добри добиви.
И през тази година основен
проблем пред производителите ще бъде изкупната цена на лавандуловото масло
и реализирането на продукцията. Към момента цена не
се предлага, а опасенията на
всички са, че и тази година
стоката ще се търгува на не
повече от 60-70 лв. на килограм лавандулово масло.

Животновъдите ще могат
да кандидатстват за подпомагане по нова схема за
държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“, съобщават
от Министерството на земеделието, храните и горите.
Документи ще се приемат
в Областните дирекции на
ДФ „Земеделие“ по място на
осъществяване на дейността по проекта от 15 юли до
31 юли 2020 година.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции,
като максималният размер
на помощта е в размер до 90
000 лева. Подпомагането се
предоставя под формата на
капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове
или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри и дребни преживни
животни. Средствата ще се
изплащат по банкова сметка
на кандидата след доказване на целевото изпълнение
на инвестицията.
Определеният от УС на ДФ

„Земеделие“ бюджет на помощта за 2020 годена е в
размер на 2,5 милиона лева, който ще се разпределя
до изчерпването му по реда
на кандидатстване.
Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на
стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи или подобряване и пренасочване на
производството.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски
стопани, регистрирани по
реда на Наредба № 3 от 29
януари 1999 година за период от най-малко 3 години
назад, считано от датата на
кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Указанията за прилагане на
схемата за държавната помощ и документите към нея
са публикувани на интернет
страницата на ДФ „Земеделие“.

Няма надежда за по-високи добиви
от жътвата на ечемик и пшеница
Унищожителна суша през
есента, зимата и пролетта,
валежи по време на жътва –
така най-общо определят земеделските стопани от региона ситуацията през настоящата стопанска година.
Липсата на дъждове в продължение на месеци доведе до изсъхване на пшеницата. На места тя буквално
почерня и е не по-висока от
50-60 см. Въпреки това през
последните дни комбайните влязоха да жънат пшеницата в Добруджа. До момента
(към дата 3 юли) са ожънати

близо 8000 дка от засетите
през есента 1,245 млн. дка.
Жътвата започна най-напред
в крайморските общини Шабла, Каварна и Балчик. След
това прибирането на реколтата стартира и в общините
Тервел и Генерал Тошево.
Първите добиви обаче са
твърде ниски. По информация на земеделски производители от нашата община
комбайните отчитат по 100150 кг зърно от декар. В същото време проверките на
ОД „Земеделие” по подадените заявления за провале-

ни площи с пшеница установяват малко над 26 000 дка
пропаднали на 100% посеви.
Тези декари вече са окосени
или разорани. На места порано през пролетта площите
дори бяха засети с пролетни
култури.
Малко преди началото на
жътвата от Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево уточниха, че очакват спад на добивите през настоящата година. И прогнозите се сбъдват. В крайморските общини резултатите се
очертават между 50 и 150 кг/

дка. В цяла Добричка област
може да се стигне средно
най-много до 400 кг/дка.
При ечемика също се отчитат сравнително ниски резултати. До момента добивите са
между 220 и 260 кг/дка. Общо
за реколтиране през настоящата стопанска година има
малко над 15 000 дка ечемик.
През миналото лято стопаните ожънаха средно по 550 кг/
дка. Най-високи добиви тогава имаше в община Добричка – 650 кг/дка, а най-ниски
– в община Тервел – средно по
450 кг/дка.

До 31 юли собствениците на земеделски земи
трябва да декларират как ще ги стопанисват
До 31 юли тази година всички собственици и ползватели
на земеделски земи трябва
да подадат в общинските земеделски служби декларации
по образец, с които да заявят
как ще стопанисват своите
площи през следващата стопанска година. Собствениците или ползвателите, които
не заявят в оказания срок как
възнамеряват да ползват земите си, няма да могат да получат евросубсидии за следващата стопанска година. Без
декларация за намерения не
могат да се получават субсидии и има риск земята да се
причисли към друг масив и
ползвател
Целта на тези декларациизаявления е да се получи информация, дали и как те-

зи собственици и ползватели ще стопанисват земеделските си земи през следващата стопанска година – т.е.
2020/2021. След декларираните намерения, те ще мо-

гат да кандидатстват за субсидии. Тези, които не подадат
такава информация, трябва
да знаят, че собствените им
земеделски земи преминават
в графа т. нар. бели петна.

Притежателите на земеделска земя няма да изгубят
законните си права върху нея,
ако не подадат декларации в
дирекциите по земеделие, но
при това положение може да
се появи друг ползвател на
обработваемата площ, различен от собственика. Има риск
земите му да бъдат предоставени в масив на някой друг
ползвател.
Документи, с които собствениците или наемателите,
желаещи да обработват дадената земеделска площ, декларират намеренията си, се подават в общинската служба по
земеделие по местонахождение на имота. Когато площите
се отдават под аренда, се подава декларация от собственик и наемател.
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Главният прокурор предлага
закриване на районната
прокуратура в Генерал Тошево

38 районни прокуратури
да бъдат закрити от 1 януари 2021 г., а на тяхно място
да бъдат открити териториални отделения в съответните областни градове. Това сочи предложение на главния
прокурор Иван Гешев до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
„Предлагам да бъде продължен процесът по оптимизиране на районните прокуратури (РП) в страната, като
се съобразят както валидните
за всички районни прокуратури критерии, така и спецификите за всеки апелативен район“, мотивира предложението си Иван Гешев пред прокурорите.
Единствените районни прокуратури, които на този етап
няма да бъдат закрити, са в
софийския съдебен район,
сочи още предложението. „В
предложението не са включени прокуратурите от района на ОП – София поради
обективните му специфики,
които не се срещат другаде в

страната – липсата на районна прокуратура със седалище
в областния град, изключително голям брой прокуратури, повечето от които отстоят на значително разстояние,
и предизвикателствата на релефа“.
Според доклада следните
районни прокуратури предстои да бъдат закрити от 1
януари 2021 г.:
За района на Окръжна прокуратура – Благоевград: РПСандански, РП-Гоце Делчев,
РП-Петрич, РП-Разлог.
За района на Окръжна прокуратура – Бургас: РП-Айтос,
РП-Карнобат.
За района на Окръжна прокуратура – Велико Търново:
РП-Горна Оряховица, РП-Павликени, РП-Свищов.
За района на Окръжна прокуратура – Враца: РП-Бяла
Слатина, РП-Козлодуй, РПМездра, РП-Оряхово.
За района на Окръжна прокуратура – Габрово: РП-Севлиево.
За района на Окръжна про-

куратура – Добрич: РП-Балчик, РП-Генерал Тошево, РПКаварна.
За района на Окръжна прокуратура – Кърджали: РП-Крумовград, РП-Момчилград.
За района на Окръжна прокуратура – Кюстендил: РПДупница.
За района на Окръжна прокуратура – Ловеч: РП-Луковит, РП-Тетевен, РП-Троян.
За района на Окръжна прокуратура – Монтана: РП-Берковица, РП-Лом.
За района на Окръжна прокуратура – Пазарджик: РП-Велинград, РП-Панагюрище, РППещера.
За района на Окръжна прокуратура – Пловдив: РП-Асеновград, РП-Карлово.
За района на Окръжна прокуратура – Смолян: РП-Девин,
РП-Златоград.
За района на Окръжна прокуратура – Стара Загора: РПКазанлък, РП-Чирпан.
За района на Окръжна прокуратура – Хасково: РП-Димитровград, РП-Ивайловград,

РП-Свиленград, РП-Харманли.
Преди да се пристъпи към
конкретни решения по предложението на Иван Гешев,
главният прокурор предлага
то да бъде обсъдено с административните ръководители
на съответните районни и окръжни прокуратури, предложени за закриване.
През 2018 г. бяха закрити първите 11 районни прокуратури в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел,
Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград.
От първи януари тази година
върви поетапно закриване на
още 29 районни прокуратури в градовете Малко Търново, Несебър, Поморие, Средец, Царево, Котел, Нова Загора, Велики Преслав, Нови Пазар, Исперих, Кубрат,
Омуртаг, Попово и Радомир,
Елена, Кнежа, Левски, Никопол, Провадия, Девня, Бяла,
Дулово, Тутракан, Първомай,
Гълъбово, Раднево, Берковица, Елхово.

Покана за събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – град Генерал Тошево, свиква редовно годишно Общо отчетно събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 02.08.2020 г. в 18:00 часа, в сградата на стадион
„Спортист” – град Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за
дейността на сдружението през 2019 г.
2. Обсъждане целите и стратегията за развитие на сдружението. Приемане основните насоки и програми за дейността на сдружението през 2020 г.
3. Приемане бюджета на сдружението за 2020 г.
4. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе
в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от
19:00 часа.
Председател на УС на СНЦ
Футболен клуб „СПОРТИСТ 2011” – гр. Ген. Тошево

Онлайн справка за
наложена на пътя глоба
Наложените глоби и влезли в сила наказателни постановления ще бъдат качвани в
Портала за административни услуги на МВР. Новата еуслуга е достъпна от 24 юни
2020 г., а проверката ще може да се извършва по номер
на свидетелство за управление и ЕГН.
Чрез услугата „Проверка
на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (https://e-uslugi.mvr.
bg/ESP.Web.Portal/KATActs/
ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на
МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ,
всеки ще има възможност
да провери по интернет както за неплатени задължения,
така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления и/или
електронни фишове, уточниха от МВР.
Както и до този момент,
при наличие на връчени и
влезли в сила наказателни

документи, по които се дължи глоба, бива извеждан списък с неплатени задължения,
с осигурена възможност за
заплащане на дължимите суми директно през Портала за
административни услуги на
МВР. Другите възможности
за заплащане задълженията
са: чрез терминално устройство в структура на МВР; банков превод; пощенски запис;
интернет банкиране; каси за
парични преводи и чрез КЕШтерминали.
От 24 юни при наличие на
невръчени НП и електронни
фишове на екрана на компютър или мобилно устройство
ще се визуализира информационно съобщение за това.
Важно е гражданите да
знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен
документ, не отпада необходимостта той първо да бъде
връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове.

СНЦ МИГ Балчик – Генерал Тошево с подкрепата на
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., обявява подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ
BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО –
мярка 19.2/6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по втори краен срок за подаване на предложенията: 03.08.2020 г. 17:30 часа.
Документацията по процедурата може да намерите на
сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 (ИСУН).
За удобство на своите клиенти и предвид противоепидемичните мерки за COVID – 19 „ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по електронен път. Вариантите са два – единният е чрез
регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код, който можете да намерите на последната си фактура срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и
на номер: 0884 399 054

Община Генерал Тошево уведомява жителите на града,
че във връзка с отмяната на извънредното положение, считано от 16 май, се възобновява извършването на превоз
на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.

Обява за търг

На основание Заповед № 580/22.06.2020г. на кмета на
Община Генерал Тошево, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение
на Решение №5-6/28.05.2020г., на Общински съвет Генерал Тошево, е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
За продажба на следните недвижими имоти – частна
общинска собственост:
1. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№I-общ, кв.25; площ: 780 кв. м.; №3057/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1306, акт №104, том II, вписан на 12.03.2009
г.; данъчна оценка: 1 628.60 лв.; начална тръжна цена:
1 950.00 лв.
2. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№II-общ, кв.25; площ: 820 кв. м.; №3058/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1305, акт №103, том II, вписан на 12.03.2009
г.; данъчна оценка: 1 712.20 лв.; начална тръжна цена:
2 050.00 лв.
3. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№III-общ, кв.25; площ: 820 кв. м.; №3059/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1304, акт №102, том II, вписан на 12.03.2009 г.;
данъчна оценка: 1 712.20 лв.; начална тръжна цена: 2
050.00 лв.
4. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№IV-общ, кв.25; площ: 940 кв. м.; №3060/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1303, акт №101, том II, вписан на 12.03.2009 г.;
данъчна оценка: 1 962.70 лв.; начална тръжна цена: 2
350.00 лв.
5. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№V-общ, кв.25; площ: 860 кв. м.; №3061/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1302, акт №100, том II, вписан на 12.03.2009 г.;
данъчна оценка: 1 795.70 лв.; начална тръжна цена: 2
150.00 лв.
6. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№VI-общ, кв.25; площ: 945 кв. м.; №3062/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1301, акт №99, том II, вписан на 12.03.2009 г.;
данъчна оценка: 1 973.20 лв.; начална тръжна цена: 2
360.00 лв.
7. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№VII-д.дом, кв.25; площ: 2 340 кв. м.; №3063/04.03.2009
г., вх.рег.№1300, акт №98, том II, вписан на 12.03.2009
г.; данъчна оценка: 4 885.90 лв.; начална тръжна цена: 5
850.00 лв.
8. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№VIII-общ, кв.25; площ: 920 кв. м.; №3064/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1298, акт №96, том II, вписан на 12.03.2009 г.;
данъчна оценка: 1 921.00 лв.; начална тръжна цена: 2
300.00 лв.
9. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№IX-общ, кв.25; площ: 920 кв. м.; №3065/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1299, акт №97, том II, вписан на 12.03.2009 г.;
данъчна оценка: 1 921.00 лв.; начална тръжна цена: 2
300.00 лв.
10. Село Къпиново – дворно място, представляващо
УПИ №X-общ, кв.25; площ: 880 кв. м.; №3066/04.03.2009
г., вх.рег.№1297, акт №95, том II, вписан на 12.03.2009
г.; данъчна оценка: 1 837.40 лв.; начална тръжна цена: 2
200.00 лв.
Публичният търг ще се проведе на 22.07.2020 г. от 09:00
часа в административната сграда на община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 в зала „Дора Габе“‚, на третия
етаж. Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване
под наем, се получава в стая 411, срещу 20.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево до 12:00 часа на 20.07.2020 г. Депозит за участие в размер на 10% от
цената на имота се внася в касата, находяща се на I етаж в
сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или
по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк”
АД, офис Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се
приемат до 15:00 часа на 20.07.2020 г. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.

ВАЖНО!

На телефонен номер 0883 560 603 се приемат заявки от
назначени за целта служители, които ще се изпълняват в
рамките на същия ден по проект за предоставяне на услуги по домовете в града и селата за оказване на подкрепа
на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; хора с увреждания; възрастни
в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; поставени под карантина във връзка с
COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които
са в невъзможност да оставят децата си сами.

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 пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100
кв. м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0877/16 78 83.

4

7 ЮЛИ 2020 Г. БР. 24 (3729)

Релефната карта в село Огражден е почти възстановена
Преди време, в брой 17
на вестник „Добруджански
глас“, публикувахме снимка
на каменната релефна карта, намираща в двора на училището в село Огражден, която жители на село Кардам започнаха да реставрират. Това се случи в средата на месец май. Тогава картата беше
силно компрометирана. Сега
близо два месеца по-късно,
проектът по нейното реставриране е почти завършен, като има само малки довършителни работи.
Първата у нас релефна
карта на България е направена през далечната 1956 го-

дина в двора на училището на
село Огражден, недалеч от
границата с Румъния. Сътворили я един учител и неговите ученици. Направена е от
учителя Дочо Гьоков и неговите ученици, във времената
в които в селото все още е съществувало и в него са учили
деца до 4-ти клас.
Сградата на училището вече не съществува и няма помен от живота, който се е водил тук. Но картата е останала, за да напомня за времето, в което учителя Дочо Гьоков, с помощта на хората от
селото и ученици от училището, подема инициатива за

създаването й. За тези времена е разказано дори книгата „Спомени от Огражден”
на Валерия Урсова. Дочо Гьоков е бил единствен учител
тук, затова е бил и директор
и класен ръководител, а и съветник по различни теми на
хората от селото. И тъй като,
преподавайки география, децата са срещали трудност в
разбирането на понятия, като планина, река и море той
решава да им направи карта, която да отразява точно
и подробно релефа на България. В направата са се включили и деца и възрастни.
Имало е и официално откри-

Това е почти изцяло реставрираната вече релефна карта на България в село Огражден.

Тържествено изпращане на
седмокласниците в ИОУ „Хр. Смирненски“

На 30 юни 2020 година се проведе тържествена церемония по изпращането на седмокласниците от
ИОУ „Христо Смирненски“
– град Генерал Тошево. Гости на тържеството бяха Петя Панева – директор на училището, Иванка Кръстева –
зам. директор, Нурсен Сали
– зам. Директор, Яна Бонева – председател на училищното настоятелство и на Общинския съвет в града, родители и съученици.
Начало на церемонията
поставиха Мирослава Янкова и Мелиса Ахмед – ученички в седми клас, които одухотворени и развълнувани прочетоха своите есета, написа-

ни специално за празника и
чрез тях споделиха чувства
и емоции. Поздравления бяха поднесени и от класните
ръководители на седмокласниците – Даниела Николова и
Красимира Маринова. Трогателните им слова просълзиха
учениците като им припомниха вълнуващи моменти от
училищния живот.
Учениците от 7 „б“ клас
изненадаха всички свои преподаватели, като им връчиха
специални и индивидуални
номинации. Тази тяхна идея
трогна и развълнува още повече педагогическия персонал.
По време на събитието беше подчертано блестящо-

то представяне на учениците на НВО и фактът, че има
девет ученици с резултат над
90 точки в областта. Отличните оценки за областта са
37, като трима от учениците
са от ИОУ „Христо Смирненски“ и това са Ива Димитрова – ученичка от 7 „б“ клас,
Иво Живков – ученик от 7 „б“
клас и Момчил Буюклиев –
ученик от 7 „б“ клас. За община Генерал Тошево има една отлична оценка по математика и тя е на Иво Живков.
Тържеството завърши с
емблематичната за всички
абитуриенти песен: „Един
неразделен клас“!

ване, на което са присъствали всички, а учителят официално е „захранил“ с вода от
кофа, реките и моретата на
България за всеобща възхита.
Карата е абсолютно точна с всички реки, езера, планини и проходи. И сега могат да се видят Арда, Струма и Марица, седемте рилски
езера. Човек трудно може да
си представи емоцията, която тази карта е предизвикала у присъстващите, по време на откриването й, но със
сигурност за реките и планините са научили не само децата, но и техните родители,
баби и дядовци.
Сега 60 години по-късно,
група местни жители в лицето на Петър Стоянов, Никола Калчев и Валери Педанюк се заемат да реставрират каменната, релефна, географска карта на България.
Почистили са мястото, направили са ограда и са оцветили картата. Има още малко
работа около Черно море. С
помощта на кметството в село Кардам ще се облагороди
мястото, ще се сложат пейки и ще се засадят няколко
дръвчета. Надеждите на хората са, това място да стане предпочитано за разходка сред природата. Учители
и родители от Добрич и областта да доведат децата тук
за открит урок по география,
история и родолюбие.

След отваряне на ГКПП – Йовков всички граждани, влизащи на
територията на Република България преминават през първичен
здравен преглед и попълват декларация за общо здравословно

Задава се дълго време без футбол
Извънредната ситуация с
пандемията от коронавирус
може да се окаже сериозна
пречка за подновяването на
първенствата при аматьорите, ако не бъде отменена
или вирусът се окаже устойчив. Българският футболен
съюз следи много внимателно как ще се промени епидемиологичната обстановка в страната преди да даде зелена светлина за старт
на шампионатите. Най-сериозни проблеми се очакват в
най-ниските нива на футбола. В момента на територията на община Генерал Тошево има три клуба, които играят в Областната група на
Добрич – „Спортист – 2011“
(Генерал Тошево), „Дружба“ (Люляково) и „Партизан“
(Василево). С амбиции да се

включи в първенството е и
възроденият тим на „Стрела“ (Присад).
Официални срещи в аматьорския футбол може да
има евентуално през септември. На последната работна среща на Зоналните съвети е обсъждано, че ще се налага провеждането на бърз
тест за коронавирус на всяко участващо лице непосредствено преди мач. Цената от
27 лв. на тест трябва да бъде покрита от съответните
клубове. За огромна част от
клубовете обаче това би било реално непосилно.
Все пак динамиката на ситуацията може да донесе добри новини за всички, които са ангажирани в аматьорския футбол и обстановката
да се подобри след лятото.

Преди време кметството на село Изворово предприе интересна инициатива. Всички спирки по главния
път бяха старателно боядисани с цветовете на родния трибагреник – бяло, зелено и червено. Свежото
решение се харесва на всички, а преминаващите често спират за снимки.

Доза смях

Ало, мамо, полях цветето! Сега какво да правя?
- Много вода ли му сипа?
- Съседите отдолу казват, че е много...

* * *

- Още ли твърдите, че
сте хвърляли само домати
по съседа?
- Да, господин съдия?
- А защо главата му е
цялата в рани?
- Ами те бяха в буркани...

* * *

За съжаление вече ни стана навик да ви показваме вандалските прояви на местните „герои“. Този път снимката е на поредната счупена пейка в парк „Бойна слава“. Видно и съвсем ясно е, че това действие е съвсем умишлено. Всички ние продължаваме да не разбираме подобни деяния и отново задаваме въпроса ЗАЩО?

- Да ти се похваля. Купих си крокодил и сега го
гледам на вилата.
- А, съседите, как реагират?
- Какви съседи, бе…

Така правим тук в България…

