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С две награди беше отличен кметът на
Акция по залесяване
Община Генерал Тошево Валентин Димитров „60 дървета за града“

На 2 ноември в град София се
състоя тържество по повод Деня
на народните будители. Музейгалерия „Анел” в столицата се
превърна в средище на духовна

енергия, събирайки видни интелектуалци и творци. Събитието
беше организирано от Фонда за
изкуство и култура „Ангел Симеонов”, Съюза на българските пи-

сатели и издателство „Захарий
Стоянов”.
По време на вечерта Боян Ангелов – председател на Съюза на
българските писатели награди с

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров получава една от двете награди от
председателя на Съюза на българските писатели Боян Ангелов.

грамоти за заслуги към българската литература 12 писатели.
С Почетна грамота и значка
„Златен пегас”, на Съюза на българските писатели, за принос в
съвременната българска литература, беше удостоен и кметът
на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. Той стана носител и на още един приз – специалната награда Грамота „Захарий Стоянов“ за заслуги към
отечеството на едноименното издателство, която е учредена през тази година. По този
начин Валентин Димитров става първият носител на почетната грамота, като тя му беше връчена от Иван Гранитски. „В нашия герб не случайно е бялата
лястовица – символ за по-добро
бъдеще. Ние, добруджанци, сме
родолюбци и вярваме, че следва
по-добро бъдеще за българската
литература, за творците, за нашите деца” – заяви в своето благодарствено слово Валентин Димитров.
На събитието официално бяха представени книгата “Марин
Дринов” на Боян Ангелов и поредицата “Дълг и чест” с художник
Васил Горанов.

Страхотните снимки от фотопленера „Есенни
хоризонти“ впечатлиха жителите на общината

Изложба на фотографии от
третото издание на фотопленера „Есенни хоризонти“, който
се проведе преди месец в село
Красен, беше наредена на площад „Бялата лястовица“ в центъра на град Генерал Тошево. Експозицията е част от празничната програма за 8 ноември, като
тази година премина под надслов „Градът на 60“ във връзка
с 60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град.
Снимките са изработени на специални пана, които ги предпазват от различни метеорологични условия.
В началото на месец октомври, в рамките на три дни красивото добруджанско село Красен
прие 8 фотографи, които тази
година трябваше да запечатат
интересните и потайните места
на общинския център – град Генерал Тошево. Участие във фотопленера взеха Виктор Димчев
от София, Даниела Ганева-Георгиева, Диан Милтиядев, Росица
Милтиядева, Станислав Георгиев, Стоян Илиев и Илия Стоянов
от Добрич и Живко Иванов от Генерал Тошево.
Фотообективите на участниците този път бяха привлечени
от красотите на градската среда – жилищни блокове, училища
и детски градини, къщи, малки
стопанства, улична мрежа, пар-

кове и градини, детски и спортни площадки, площад „Бялата
лястовица“ и сградата на Общинска администрация и други.
Силно впечатление направиха
няколкото панорамни снимки на
града от птичи поглед, направени с дрон. Всички фотоси са за-

печатали една уникална разходка между различни култури и поколения.
Освен изложените в центъра на града снимки, подредени
фотографии имаше и в Актовата
зала на Община Генерал Тошево.
Основната идея на пленера,

който вече е ежегоден е, той да
се превърне в празник на изкуството – своеобразна среща на
творците с природата и бита на
Йовковата Добруджа, която да ги
вдъхнови да претворяват в багри красотата във всички нейни
форми и проявления.

По препоръки на Кризисния щаб
и превенцията на здравето на
местната общност проявата се
състоя на три части

На 3 ноември, в навечерието на Празника на града, в Генерал Тошево се
проведе акция под наслов
„60 дървета за града“, организирана от Общинска
администрация. За целта,
бе осигурен и подготвен
общински терен от 1, 5 дка,
върху който ще бъде създа-

ното положение с COVID-19
в месец март отложи събитието. Този ден се отбелязва от 1972 година, по инициатива на 23-ата сесия на
Европейската конфедерация по земеделие, подкрепена от Организацията на
ООН по прехрана и земеделие, за да се защити фло-

Радващо е, че в подобни акции за залесяване,
се включват толкова много деца.

дена млада гора от обикновен дъб. Дръвчетата бяха
предоставени от Гората.бг.
По препоръки на Кризисния щаб и превенцията на
здравето на местната общност проявата се състоя на
три части. Преди обяд залесяването започна с Общинска администрация, а след
обяд се включиха и ученици
от СУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ
„Христо Смирненски“.
Залесяването
трябваше да се осъществи в рамките на Световния ден на
гората, който се отбелязва на 21 март, но извънред-

рата и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на
което въздухът и водата са
чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от
растения и животни. Наред
с това горите имат и важно
стопанско значение за икономиката на дадена страна.
Затова всеки носи отговорност за опазването на това
природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на
страната.

„60 красиви думи за моя град“

Тази година фотографите от пленера „Есенни хоризонти“ са уловили впечатляващи кадри от Генерал
Тошево, които всеки жител и гост на града може да разгледа.

През миналата седмица приключи литературният конкурс за написване на есе, разказ или стихотворение „60
красиви думи за моя град“, посветен на 60-годишнината
от обявяването на Генерал Тошево за град. Проявата беше организирана от ЦПЛР – Център за работа с деца в града, като основната и цел е да развие умения в учениците за творческо писане в различните литературни жанрове; да стимулира детското въображение и да даде възможност за изява на самостоятелно мислене и творческа индивидуалност.
Тъй като конкурсът предизвика сериозен интерес и в
него взеха участие доста деца, които са сътворили страхотни творби, ще публикуваме стихотворенията и есетата в няколко последователни броя на вестник „Добруджански глас“. В този започваме със стиховете на най-малките,
които може да прочетете на 4 страница.
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БДЖ възстановява част от
Анализ на направени анкети в
движението на влаковете Община Генерал Тошево през 2020 г.

От 1 ноември е възстановено частично движението на
влаковете, които пътуват между Добрич и Варна. Ремонтирана дизелова мотриса отново обслужва общо шест маршрута. Влаковете между двата града спряха на 1 октомври за
един месец, като беше съобщено, че движението ще се възстанови на 4 ноември. Вече пътуват:
* Крайградски пътнически влак № 28201 от Добрич за Варна, който заминава от гара Добрич в 05:15 ч.;
* Крайградски пътнически влак № 28200 от Варна за Добрич, който тръгва от гара Варна в 07:36 ч.;
* Крайградски пътнически влак № 28203 от Добрич за Варна, който заминава от гара Добрич в 09:24 ч.;
* Крайградски пътнически влак № 28202 от Варна за Добрич, който тръгва от гара Варна в 12:45 ч.;
* Крайградски пътнически влак № 28207 от Добрич за Варна, който заминава от гара Добрич в 15:10 ч.;
* Крайградски пътнически влак № 28206 от Варна за Добрич, който тръгва от гара Варна в 20:10 ч.;
Поради промяна в организацията на транспортното обслужване във връзка с модернизация и реконструкция на
гара Синдел и съобразяването с наличния подвижен състав,
два крайградски пътнически влака, които пътуват между Добрич и Варна, както и четири крайградски пътнически влака по маршрут Добрич-Кардам-Добрич, ще продължават да
бъдат обслужвани от автобусен превоз, както през последния месец.
Нощните влакове № 2627 от София за Варна и № 2626 от
Варна за София обслужват пътниците за и от Добрич със
спални вагони само до и от гара Повеляново. Превозът на
пътниците за и от тези влакове в участъка между Повеляново и Добрич ще продължава да се осъществява с автобуси. Поетапно, в следващите месеци ще бъдат възстановени
всички влакове.
В средата на миналата седмица станаха ясни имената на
библиотеките (изпълнители), одобрени за финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки – съвременни
центрове за четене и информираност“. В списъка присъства и библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал
Тошево, която е одобрена за финансова подкрепа на стойност 4 706.04 лева. С тези средства библиотеката ще може
да обогати книжния си фонд.
СНЦ МИГ Балчик – Генерал Тошево 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 трети краен срок за подаване
на предложенията: 02.12.2020 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).

Фирма Bro’s Gas предлага газификация и изграждане на
отоплителни системи; безплатен оглед и изготвяне на оферта;
проектиране; съдействие при узаконяване; възможност за лизинг;
гаранционно и следгаранционно обслужване.

В центъра за услуги и информация при Община Генерал Тошево бяха проведени анкети за административното обслужване и противодействие на корупцията в общината
Първата анкета: „За удовлетвореността на гражданите от административното обслужване“ включва 5 въпроса.
* Първи въпрос – Ползвали ли сте услугите на ЦУИ?
От 6 анкетирани – 6 отговорят положително;
* Втори въпрос – С какъв проблем и на кое работно място дойдохте за съдействие: гражданите са искали различни
видове удостоверения, скици, плащани са такси за съставяне на актове, търсили са информация по различни въпроси и др.
* Трети въпрос – Какво е вашето мнение за работата на общинските служители, обслужващи посетените от Вас работни места?:
С отлично мнение са останали – 2 анкетирани граждани;
С много добро мнение – 1;
С добро – 0;
Различни положителни оценки са изказали – 3 анкетирани.
* Четвърти въпрос с три подвъпроса:
Служителите са вежливи и приветливи – отговорили: 6 –
да; 0 – не и 0 – отчасти;
Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно – отговорили: 6 – да; 0 – отчасти;
Обслужването е ефективно, сроковете се спазват – отговорили: 6 – да; 0 – отчасти;
* Петият въпрос е за даване на препоръки за подобряване
на обслужването в ЦУИ, повечето нямат препоръки.
Втората анкета: „Превенция и противодействие на
корупцията и степента на прозрачност и достъп до информация“ включва 18 въпроса и са анкетирани 4 граждани.
* Първи въпрос – Има ли корупция в общината – отговорили: 0 отговарят – да; 3 отговарят – не; 1 отговарят, че не могат да преценят или нямат мнение;
* Втори въпрос – Дали присъства темата за корупция в
ежедневния живот на хората – отговарят: 1 – да; не – 3;
* Трети въпрос – От къде получават хората информация за
корупционни практики – личен опит – 0; разговори с близки –
0; медии – 3; не получавам – 1; не ме интересува – 0.
* Четвърти въпрос – До колко е сериозен проблемът с корупцията – от първостепенна важност – 1; един от най-важните – 1; има и по-важни проблеми – 2; не е проблем – 0; не
мога да преценя – 0.
* Пети въпрос – кое благоприятства развитието на корупцията – тук анкетираните са отговорили така: поради лошото законодателство – 0; 0 – прекалено голяма автономност
на администрацията; 0 – ниското заплащане на служителите;
2 – поради лоши икономически условия; 1 – културните особености на българското общество; 1 – не могат да преценят;
* Шести въпрос – с какво се свързва корупцията в общината - отговора е – 1 са отговорили с искане и предлагане на
подкуп за услугата; 1 – предлагане/получаване на подаръци,
близки отношения между служители и граждани – 1; заплащане на административна услуга – 1, а останалите 1 не могат да преценят.
* Седми въпрос – как да се ограничи корупцията – 1 бих

COVID-19

Община Генерал Тошево извършва закупуване и доставка
до дома на потребителя на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, и лекарства (закупени със средства на потребителите). Услугата се извършва по проект
№BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, на обща стойност
до 101 370, 00 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, 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“.
Обхватът на потребителите е:
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки, заявяване
и получаване на неотложни административни услуги (със
средства на потребителите).
Заявки за доставка и услуга се приемат само в работни дни
на телефонен номер: 0883 560 603.
Община Генерал Тошево уведомява жителите на града,
че е възстановено 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.

усъвършенствал законодателството; 0 – бих въвел курсове за
антикорупционно обучение, въвеждане на строги наказания
за уличените – 3; 0 – не могат да преценят;
* Осми въпрос – какви да са наказанията – преобладаващият отговор е освобождаване от работа – 2; публично порицание – 1; парична глоба – 1, нямам мнение – 0.
Степен на прозрачност и достъп до информация
А1 въпрос – Запознати ли сте с основните дейности и
предлаганите услуги? Отговор – да – 2; имам най-обща представа – 2; не, не съм запознат – 0;
А2 въпрос – от къде получавате информация за работата в
общината? Отговорили – от информационните табла – 2; от
служителите – 2; всеки сам си търси информация – 0.
А3 въпрос – има ли възможност гражданите да изразяват
недоволството си – отговор – има система за подаване на
жалби – 4; не съм чувал за съществуването на подобни механизми – 0 и няма такава система – 0.
А4 въпрос – След подаване на жалба дали ще се промени нещо: да, ще се вземат предвид забележките ми и ще бъдат подложени на обсъждане – 2; да ще стане по-лошо за мен
в отношенията ми с администрацията – 0, нищо няма да се
промени – 2;
А5 въпрос – Даване оценка на работата на общинска администрация – отлична – условията напълно покриват изискванията ми – 1; лоша – необходима е цялостна реорганизация
на работата – 0; добра – може да се подобрят някои аспекти
от дейността – 3;
А6 въпрос – Присъства ли темата за корупция в разговори
с познати – да, споделяме си случки и коментираме дочути
истории – 0; да, има много вицове за корумпирани служители – 1; не коментираме подобни теми – 3;
А7 въпрос – Основният източник за информация за корупция – медии – 2; частни разговори – 2; не съм чул за корупция – 0;
А8 въпрос – Ще сигнализирате ли за корупция – да – 2; не –
0; не ми се е случвало – 2;
А9 въпрос – Бихте ли предложили пари за услуга – да – 1;
не –2; Не знам. Не ми се е случвало до сега – 1;
А10 въпрос – Ако участвате пряко в корупционна схема бихте ли сигнализирали – да – 2; не – 0; Не знам. Не ми се е
случвало до сега – 2.
В обобщение на проведеното анкетно проучване и в интерес на настоящия анализ е задължително да отбележим,
че значителен процент от анкетираните граждани изразяват
своята удовлетвореност от отношението на служителите от
Община Генерал Тошево при установяване на служебен контакт с потребителите. Анкетираните считат, че служителите
са добре подготвени професионално, като също отбелязват,
че са получили лесно и изчерпателна информация относно
искана от тях административна услуга. Очакванията са, да
се търсят още по-ефективни механизми за антикорупционна дейност, което със сигурност би оптимизирало дейността. Разбира се, необходимо е и подобряване и модернизиране на процесите в общинската администрация, като предпоставка за устойчивост и гаранция за успешна реализация на
целите на институцията.
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

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 камина с водна риза, помпа, три радиатора и
разширителен съд. За повече информация: 0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ фуражомелка – заводска. За повече информация: 0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от блок 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.
КУПУВАМ запазена къща в град Генерал Тошево. Цена до
30 000 лева. Телефон за връзка: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща на два етажа в град Генерал
Тошево. Включва гараж и дворно място с две приземни помещения за живеене. За повече информация на тел. 0886/43 21 64
и 058/66 63 12.
ПРОДАВАМ инвалидна количка с цена по споразумение. За
повече информация на тел. 0895/79 93 62.
КУПУВАМ апартамент в град Генерал Тошево на разумна и
адекватна цена. Телефон за контакти: 0896/86 17 58.
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Раздадени бяха наградите за изпълнение на социалноикономическите цели и приоритети на Община Генерал Тошево.

През тази доста трудна и
странна 2020 година съборът на град Генерал Тошево
не се проведе по познатия
на всички начин. Със заповед на кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и след взето едино-

то настроение на жителите
на общината се загубиха някъде в мъгливите есенни дни
покрай 8 ноември.
Едни от последните събития в програмата за празниците на града, се проведоха
в последния работен ден на

„Бялата лястовица“, който се
проведе по-рано през годината в село Красен.
Традиционните
годишни награди се присъждат на
фирми, земеделски производители и представители на
различни институции за по-

Наградите на Община Генерал Тошево бяха раздадени при строго спазване на всички
противоепидемични мерки.

душно решение от членовете на общинския Кризисен
щаб, беше забранено разполагането на сергии, подвижни търговски обекти и атракциони в града. Празничната
програма претърпя известни
корекции. Събитията, които
бяха организирани, се провеждаха при строго спазване
на всички противоепидемични мерки, взети във връзка
с предотвратяване разпространяването на коронавирус – COVID – 19. Така тази
година усмивките и хубаво-

миналата седмица. Това бяха
тържествената сесия на Общински съвет – Генерал Тошево, по случай празника на
града – 8 ноември и връчването на годишните награди
на юридически и физически
лица, допринесли за изпълнение на социално-икономическите цели и приоритети
на Община Генерал Тошево.
Наградите бяха материални – плакет „60 години град“
и картини, рисувани по време на третото издание на Национален пленер по живопис

стигнати високи професионални резултати в своите
сфери. След проведена дискусия и направен анализ и
оценка на постигнатите през
годината резултати, специална комисия отличи и определи за награждаване следните категории и структури:
За заслуги и системна работа по опазване на здравето и обществения ред в
условията на COVID-19:
* Филиал за спешна медицинска помощ – град Генерал Тошево, към ЦСМП – град

Добрич;
* „Медицински център 1 –
Генерал Тошево“ ЕООД;
* Районно управление „Полиция“ – Генерал Тошево, към
Областна дирекция на МВР;
* Милко Добрев – таксиметров шофьор, извозвал болни от COVID-19 на хемодиализа.
Награди в областта на
социално-икономическите
дейности:
* ЕТ „Кардам запад – Петър
Стоянов“ – село Кардам с управител Петър Стоянова – Земеделец с принос в развитието на селското стопанство и
в изпълнението на местните
приходи – за реализиран системно висок наем на общинска земеделска земя;
* „Добруджа газ“ АД – град
Генерал Тошево с изпълнителен директор Иван Иванов –
За устойчива и целенасочена
политика и активни действия
по разширяване на газопреносната мрежа на града с
цел задоволяване потребностите на гражданите;
* „Пътно строителство“ АД
– град Добрич с изпълнителен директор Валентин Зеленченко – За дългосрочно сътрудничество и принос
за подобряване пътната инфраструктура на общината –
чрез качествено реализиране на общински проекти;
* Валентин Мирчев Димитров – град Генерал Тошево
– За разработване и реализиране на проекти, системност в усвояването на средства по европейски програми и съществен принос в подобряване на културната инфраструктура;
* „Лулис мел България“ АД
– град Генерал Тошево – за
разширяване обема на производство и осигуряване на
нови дългосрочни работни
места през годината.

Директорът на Професионална гимназия по земеделие
„Тодор Рачински“ Кристияна Иванова, беше удостоена с отличителния знак Огърлие „За изключителни заслуги“ на Община Генерал Тошево.
Решението за присъждането на наградата, беше взето на
последното редовно заседание на Общинския съвет. Отличителният знак се съпровожда от грамота, удостоверение и
парична награда. Церемонията по връчването се извърши на
тържествената сесия на Общинския съвет, провела се на 6
ноември, по повод празника на града, съгласно разпоредбите на Наредбата за символиката на Община Генерал Тошево.

Във връзка с честването на 60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за град, Денят на народните будители и празника на града – 8 ноември, Община Генерал Тошево награждава Иван Йорданов Димитров (Гранитски) за съществен принос към духовното развитие на град и община
Генерал Тошево, активна подкрепа на Община Генерал Тошево при организиране на литературни конкурси „Дора Габе“
и „Земя на пеещите колелета“ и при презентирането на културната дейност в общината.
Иван Гранитски е член кореспондент на БАН, член на УС
на Съюза на българските писатели, поет, белетрист, издател и общественик. Награден е с Отличителен знак „Почетен гост на град Генерал Тошево“, съпроводен от грамота и
удостоверение.

Представена беше последната Фотодокументална изложба представя
книга на краеведа Илия Кишишев
моменти от присъединяването
на Южна Добруджа към България

Краеведът Илия Кишишев по време на представянето
на своята книга.

На 4 ноември в зала „Дора Габе“ на Община Генерал Тошево беше представена книгата „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи
– севернодобруджанци” с автор и съставител Илия Кишишев. Изданието излиза в чест
на отбелязването на 80 годи-

ни от възвръщането на Южна
Добруджа към България. Книгата беше представена пред
гостите от директора на Регионална библиотека „Дора
Габе“ – град Добрич, Невяна
Христова.
Сборникът на добруджанския краевед от нашия град
съдържа документи, све-

дения, спомени, записки,
включващ нови и по-малко
известни събития за историята на преселените българи – севернодобруджанци.
Засегнати са теми и процеси, свързани с тяхното минало, заселване, денационализация и асимилация, политиката на румънските власти
към българското добруджанско население, културнопросветна и стопанска дейност и др.
По време на представянето на книгата, гостите на събитието имаха възможност
да проследят документален
видео разказ, хроника на събитията по присъединяването на Южна Добруджа към
пределите на България – уникални кадри от тържествата
в град Добрич по посрещането на българската войска на
25 септември 1940 г., настаняването на преселените
българи, празнични моменти от чествания на паметните събития.

Изложбата може да бъде разгледана във фоайето на втория
етаж в сградата на Община Генерал Тошево.

На 4 ноември в библиотеката при НЧ „Светлина –
1941“ – град Генерал Тошево,
беше представена фотодокументална изложба с материали на краеведа от нашия
град Илия Кишишев. Aкцент в
експозицията е богат личен

архив от снимки и документи на фамилията на Христо
Минчев от село Касъм (днес
град Генерал Тошево), който е бил чифликчия – благодетел за местните българи,
дарител и спомоществовател
на много инициативи, свър-

зани с развитието на селото
преди периода на румънската окупация и след възвръщането на Южна Добруджа. Той
е бил и организатор на дарителска кампания през 1940 г.
за посрещането на българите
от Северна Добруджа. Найщедрият благодетел в село
Касъм в трудните за преселените българи дни.
Любопитна част от изложбата са оригиналните фотографии – ценен документ от
историята, запечатали лица
и събития, свързани с преселените българи – севернодобруджанци. Много от
снимките се показват на широката общественост за първи път и отбелязват важни
моменти, както в частния живот на различни семейства,
така и от присъединяването
на Южна Добруджа към България.
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Юбилейна пощенска марка на град Генерал Тошево Дарение от 2000 тома книги
беше представена по време на откриването на за читалищата в общината
филателната изложба в Историческия музей

На 3 ноември в Исторически музей – град Генерал Тошево, официално беше открита филателната изложба
„Генерал Тошево – 60 години град“. Експозицията е изключително интересна и съ-

Добрич, Областна пощенска
станция – град Добрич, библиотеката при НЧ „Светлина – 1041“ – град Генерал Тошево и НЧ „Йордан Йовков –
1870 година“ – град Добрич.
Във връзка с отбелязване-

да. По време на събитието
беше представена и уникална
юбилейна пощенска марка на
град Генерал Тошево, посветена на годишнината.
Културната проява беше
уважена от кмета на Общи-

Филателната изложба предизвика сериозен интерес сред жителите на общината. В горния десен
ъгъл на снимката може да видите юбилейната пощенска марка на град Генерал Тошево.

държа голям брой стародавни документи и други печатни издания, любопитни ретро
снимки, артефакти от миналия век, съставлявали ежедневието на телеграфо-пощенските станции у нас, пощенски марки и възстановки. Изложбата е осъществена
благодарение на Община Генерал Тошево, Историческия
музей в града, Филателно
дружество „Добруджа“ – град

то на 60-годишнина от обявяването на Генерал Тошево за
град и откриването на изложбата, Филателно дружество
„Добруджа“ представи първодневен илюстрован плик с
изображение паметникът на
бялата лястовица – символ
на надеждата, отпечатка от
първодневен печат с гравюра
житни класове и специално
издадена персонална марка
с изглед от центъра на гра-

на Генерал Тошево Валентин Димитров, инж. Димитър Чернев – председател на
Филателно дружество „Добруджа“, Данаил Енев – специалист в Областна пощенска станция – град Добрич,
граждани и ученици.
Организираното филателно движение в нашия край
започва от дейността на група марколюбители от Генерал Тошево. От намерени-

те писмени източници става ясно, че на 2 март 1947
г. е основано първото филателно дружество, изградено по инициатива на няколко колекционери. В състава на ръководството влизат
председателят Марин Колев
Коларов, Георги Иванов Рашков – подпредседател и Добрин Ангелов Великов – секретар-касиер.
В списъците личат още
имената на Александър Иванов Димитров, Гаврил Драганов Дичев, Велико Власев
Василев, Иван Иванов Драганджиков, Продан Костов
Проданов и Николай Б. Колев.
За отбелязване е, че два
месеца след основаването на дружеството, председателят и подпредседателят
са поканени и присъстват на
Петия конгрес на българските филателисти в град Велико Търново.
През юни 1949 г. е организирана първата филателна изложба, експонирана в
тогавашното училище „Васил Левски“. Дейността привлича много желаещи и броят
на колекционерите нараства
до 43. През 1966-67 г. в резултат на усилена дейност са
организирани две филателни изложби. Започва изнасяне на беседи по градската
радиоуредба, популяризиране на дейността чрез статии
в списание „Филателен преглед“ и вестник „Добруджанска трибуна“. В читалището и
книжарницата намират място постоянно подредени кътове на пощенската марка.

По повод Деня на народните будители – 1 ноември, Община Генерал Тошево получи дарение в размер на близо 2000 тома
книги, на обща стойност
23 000 лв. от издателство
„Захарий Стоянов“ и лично
от Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели. Дарението е за дългогодишни добри партньорски отношения между издателството
в лицето на неговия директор Иван Гранитски и нашата община.
Сътрудничеството между двете страни датира от
доста отдавна, като благо-

дарение на него се организират литературните конкурси „Дора Габе“ и „Земя
на пеещите колелета“, както и Националните културни празници „Албена“ на
територията на община Генерал Тошево.
Дарените книги ще бъдат разпределени между
библиотеките и читалищата на всички населени места в общината за попълване
на книжния фонд.
През миналата седмица дарение от 304 книги за
НЧ „Васил Левски – 2007“
– село Сноп, направи и Марин Колев от град Генерал
Тошево.

На 4 ноември в НЧ „Светлина – 1941“ се състоя празнично събитие, събрало на една незабравима среща десетки връстници на града. Всеки един от 60-годишните
граждани беше лично посрещнат и поздравен от секретаря на културната институция Мария Господинова. От името на Община Генерал Тошево тя им подари цвете и книгата на издателство „Захарий Стоянов“ – „Победени без
да бъдем бити“.

Генерал Тошево е мъничък град, знам,
но за мен той е много голям.
В него има толкова много неща
и площадки, където да играят деца.
Аз обичам градът, където съм роден
и с приятелите си добри играя всеки ден.
Моят град е много красив
и когато съм в него аз съм щастлив.
Стефан Иванов Бучекчиев – 8 години

* * *

В сърцето на Добруджа равна,
сред житни класове безброй
е сгушен с история славна
град малък с име на герой.

На 1 ноември кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров, председателят на Общинския съвет Яна Бонева,
служители на Общинска администрация, учители и ученици,
поднесоха венци и цветя пред паметника на Йордан Йовков
в града, по повод Деня на народните будители.
Точно една седмица по-късно, на 8 ноември, когато отбелязваме празника на Генерал Тошево, поклонение имаше и
пред паметника на генерал Стефан Тошев – патрон на града.

Генерал Тошево е име голямо.
Това е моят роден град.
Искам тук да живея само,
спокойно място в огромния свят.
Тук хората са мили и добри.
Децата играят безгрижни игри.
Денят започва в ранни зори
и работа в дворовете кипи.

Последва кратка музикална програма, изнесена от част
от възпитаниците на класовете по пиано и китара към
школата при НЧ „Светлина – 1941“ в града. Музикалните изпълнения дариха една голяма емоция, празнично настроение и много усмивки на връстниците на града.
Своите поздрави към тях отправиха кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров и председателят на
културната институция Вяра Дянкова.

Имаме символ на всички познат.
Бялата лястовица е нашият знак.
В сърцето на Добруджа равна
Генерал Тошево – град с история славна!
Калина Станиславова Щерева – 10 години

* * *

Градът, в който аз съм родена е град в равнината,
сгушен на Добруджа златна в полята.
Край него жито и златна пшеница виреят,
чучулига и славей тъй сладичко пеят.
В него няма да видиш големи заводи,
а как майка в парка детето си води.
Тук въздухът е най-чист на Земята
и най-щастливи са тука децата.
Градчето ни е малко, но е същински рай,
а хората в него – без цена са, знай!
Затова обичам моя роден град,
че и тук са мама, татко и малкият ми брат.
Женя Иванова Бучекчиева – 10 години

На 5 ноември в град Генерал Тошево беше учреден Дискусионен клуб
със съдействието на библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“ в
града. Първата тема на разговор беше свързана с развитието на
Генерал Тошево през годините.
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* На основание чл.21,
ал.1, т.22 от ЗМСМА, във
връзка с чл.40, ал.2 и чл.42
от Наредбата за символиката на Община Генерал Тошево, Общински съвет – Генерал Тошево, реши:
I. Удостоява г-жа Кристияна Иванова – д-р на ИПГ
„Тодор Рачински“, град Генерал Тошево с отличителен
знак огърлие „За изключителни заслуги“.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона и Наредбата за
символиката на община Генерал Тошево, действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.8 и т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.9,
чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Генерал
Тошево и във връзка с искане
от Огнян Панчев Якимов, Общински съвет – Генерал Тошево, реши:
І. Приема допълнения в
Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2020 г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
1. Село Присад - УПИ №I53, кв.9; 340 кв. м.; Жилищно
предназначение
ІІ. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево
и Огнян Панчев Якимов от
с. Присад, ул. „Първа“ № 1,
община Генерал Тошево, област Добрич чрез продажба
частта на общината, представляваща: Дворно място с
площ от 340 (триста и четиридесет) кв. м. или 0.3149
ид. ч. от УПИ № I-53, целият
с площ 1 080 (хиляда и осемдесет) кв. м., находящо се
в кв.9(девети) по ПУП на с.
Присад, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС №4713/11.09.2020г.,
вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с
вх.рег.№2000/16.09.2020г.,
том V, акт 21, при граници и
съседи: улица О.К. 11 – О.К.
9, Пл. №52, УПИ №II-54, О.К.
29 – О.К. 6.
III. Продажбата на имотa по т. IІ да бъде извършена
по пазарна цена, в размер на
816.00 (осемстотин и шестнадесет) лв., определена от
оценител на имоти, вписан в
публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи
договор за продажба на общински имот.
* На основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет – Генерал
Тошево, реши:
I. Одобрява ПУП – ПР за
УПИ XII „културен дом, читалище и озеленяване“, кв.32,
образуван от ПИ 235 и ПИ
239 по плана на с. Кардам,
общ. Генерал Тошево и образуване на два нови УПИ
XXII-235 и XIII-239„културен

Заседание на Общинския съвет

дом, читалище и озеленяване“, кв. 32, промяна на отреждане на имотите и отваряне на улица от ОТ 77 до ОТ
71.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ във
връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и
чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Генерал Тошево, реши:
I. Одобрява представеният ПУП-ПРЗ за УПИ XI
за училище, кв.25 по плана на с. Росица, общ. Генерал Тошево с цел разделяне на два нови УПИ XII-475 с
площ = 4800кв.м. и УПИ XIII476=6200кв.м. , кв.25.
II. Обявява за частна общинска собственост следните недвижими имоти УПИ XII475 с площ =4800кв.м., и УПИ
XIII-476 с площ = 6200кв.м. ,
кв.25 по плана на с. Росица,
общ. Генерал Тошево.
III. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.10 от ЗМСМА и чл.
104,ал. 1, т.4 и т. 5 от Закона
за публичните финанси Общински съвет – Генерал Тошево, реши:
I. Отпуска безлихвен заем
в размер до 273 599,29 лева (двеста седемдесет и три
хиляди петстотин деветдесет и девет лева и двадесет
и девет стотинки), временно
свободни средства от общинския бюджет, за авансово
финансиране на плащания
по проект : BG06RDNP00119.144-0003-C01 - „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша
гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и
оборудване/обзавеждане.
Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с.
Йовково, община Генерал Тошево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP00119.144-0003-C01
/
08.09.2020г., по Програма за
развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.144 МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
II. Предоставените заемообразно средства на проект BG06RDNP001-19.1440003-C01 - „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски
център, чрез реконструкция,
преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и
обновяване на терена в ПИ
34045.54.222, в с. Йовково, община Генерал Тошево“,
финансиран по Договор за
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.1440003-C01 / 08.09.2020г., да
се отчитат като временна
финансова помощ по § 88-03
„Събрани средства и извършени плащания от/за смет-

ки за средствата от Европейския съюз“.
III. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.1440003-C01 / 08.09.2020г и
Условията за изпълнение на
проекти по програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г за Проект „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава,
в посетителски център, чрез
реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване
на терена в ПИ 34045.54.222,
в с. Йовково, община Генерал
Тошево“, сключен между ДФ
„Земеделие“, МИГ БАЛЧИК
– ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО и Община Генерал Тошево , седалище и адрес на управление гр.
Генерал Тошево, п.к.9500,
обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ
000852633,
идентификационен номер по ДДС № BG
000852633, представляван
от Валентин Димитров, Общински съвет – Генерал Тошево, реши:
I. Упълномощава кмета
на Община Генерал Тошево
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер до 26 155,93
лв. (двадесет и шест хиляди сто петдесет и пет лева
и деветдесет и три стотинки), за обезпечаване на 100
% от данък добавена стойност на заявения размер на
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG06RDNP001-19.144-0003C01/08.09.2020г. - „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша
гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и
оборудване/обзавеждане.
Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в
с. Йовково, община Генерал
Тошево“ , по Програма за
развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.144 МИГ Балчик – Генерал Тошево - Мярка 7.5 „Инвестиции
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, сключен между Община
Генерал Тошево, МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО и ДФ
„Земеделие“.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване данък
добавена стойност към авансово плащане по договор
BG06RDNP001-19.144-0003C01/08.09.2020г. - „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша
гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и
оборудване/обзавеждане.

Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с.
Йовково, община Генерал Тошево“ и да ги представи пред
ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция .
* На основание чл.21,
ал.1, т.10 и чл.21, ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.1440003-C01 / 08.09.2020г и
Условията за изпълнение на
проекти по програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г за Проект „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски център,
чрез реконструкция, преустройство и оборудване/
обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена в ПИ
34045.54.222, в с. Йовково, община Генерал Тошево“,
сключен между ДФ „Земеделие“, МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО и Община Генерал
Тошево , седалище и адрес на
управление гр. Генерал Тошево, п.к.9500, обл. Добрич,
ул. „Васил Априлов“ №5,
ЕИК по БУЛСТАТ 000852633,
идентификационен номер по
ДДС № BG 000852633, представляван от Валентин Димитров, Общински съвет – Генерал Тошево , реши:
I. Упълномощава кмета на
Община Генерал Тошево да
подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване
в полза на ДФ „Земеделие” в
размер до 130 779,65 лева
(сто и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и шестдесет и пет
стотинки) за обезпечаване
на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.1440003-C01 / 08.09.2020г и
Условията за изпълнение на
проекти по програма за развитие на селските райони
за периода 2014-2020г за
Проект „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски
център, чрез реконструкция,
преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и
обновяване на терена в ПИ
34045.54.222, в с. Йовково, община Генерал Тошево“,
сключен между Община Генерал Тошево, МИГ БАЛЧИКГЕНЕРАЛ ТОШЕВО и ДФ „Земеделие“.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор
№
BG06RDNP001-19.1440003-C01 / 08.09.2020г и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция.
* На основание чл.21,
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, и
във връзка с чл.84, ал.1, т.6
от ЗПФ и чл.29, ал.1, т.6 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Генерал Тошево, Общински съвет
– Генерал Тошево, реши:
Изменя в свое решение
№1-16/05.02.2020 г., т.8.2 и
решение №7-16/30.07.2020
г., относно поемане на нов
общински дълг през бюджетната 2020 г. както следва:
Точка 8.2. Общината да поеме нов общински дълг през
бюджетната 2020 г. в размер
на 3 393 000 лв. в срок до
една година. Общината няма намерение за поемане на
общински гаранции през бюджетната 2020 г.
* На основание чл.21,
ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.5,
ал.1, т.5, чл.16 и чл.17 от
Закона за общинския дълг,
във връзка с предложение
на Кмета на Община Генерал
Тошево, относно поемане на
дълг, направено по реда на
Закона за общинския дълг,
Общински съвет – Генерал
Тошево, реши:
I. Община Генерал Тошево
да сключи договор за кредит
с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата
на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево“
финансиран от Оперативна програма „Околна среда
2014-2020г.“, приоритетна
ос 2, „Отпадъци““, при следните основни параметри:
• Максимален размер на
дълга – 2 450 000 (Два милиона четиристотин и петдесет хиляди);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор
за общински заем;
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до
12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез
плащанията от Управляващия орган съгласно Договор
за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP0022.010-0010-C1,
Д-34-23
от 28.04.2020 г. и/или от
собствени бюджетни средства.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка
от 4.083 %
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на
кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Генерал Тошево, с изключение на авансовото плащане,
по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP0022.010-0010-C1, Д-34-23 от
28.04.2020 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, насто-
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ящи и бъдещи, също са обект
на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи
приходи на община Генерал
Тошево, по чл. 45, ал. 1, т.
1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси,
както и трансфери за местни дейности, включително
обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1,
т. 1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси, включително и тези, постъпващи
по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог;
II. Възлага и делегира права на кмета на Община Генерал Тошево, да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ”
ЕАД, да подпише договора
за кредит и договорите за
залог, както и да извърши
всички правни и фактически
действия за изпълнение на
решението по т. 1.
* На основание чл.21 ал.2
от ЗМСМА Общинският съвет
– Генерал Тошево, реши:
Утвърждава разходите за
командировка на кмета на
Община Генерал Тошево за
третото тримесечие на 2020
г. в размер на 463,91 лв.
* На основание чл.21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125,
ал.4 от ЗПФ, Общински съвет
– Генерал Тошево, реши:
І. Общински съвет Генерал
Тошево приема информация
за актуализирано разпределение на промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2020 г.
съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на промените
на разходите по бюджета на
Община Генерал Тошево през
третото тримесечие на 2020
г. съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на компенсирани промени на разходите по
бюджета на Община Генерал
Тошево през третото тримесечие на 2020 г. съгласно
Приложение № 3 Приложение № 4.
* На основание чл. 21,
ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.50 и
чл.52 от ЗДБРБ за 2020 г. и
във връзка с чл. 84, ал.6 и
чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ и
чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Генерал Тошево, Общински съвет
– Генерал Тошево, реши:
I. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2020
г. в частта му за местните
приходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2020
г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.
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Осма поредна купа за ВК „Спортист – 99“

В последния ден на месец
октомври в град Шабла се проведе поредното издание на волейболния приятелски турнир „Преходната купа“. В таз-

годишната еднодневна надпревара участие взеха общо
шест отбора от областта – Шабла, Сенокос, Кардам, Гурково,
сборен тим от ветерани на До-

брич и ВК „Спортист – 99“ от
Генерал Тошево.
В груповата фаза на турнира, възпитаниците на треньора Руслан Томов, изиграха два

Това е отборът на ВК „Спортист 99“, който за осми пореден път спечели „Преходната купа“ – този
път в град Шабла.

двубоя – срещу Гурково и Сенокос. И двете среши бяха категорично спечелени с по 2:0
гейма (според правилата се
играе до 2 от 3 спечелени гейма). Победите в групата изстреляха тимът на „Спортист
– 99“ на финал, където ги очакваше стар познайник – съставът на Кардам. Двата тима
играха финал и преди година, когато турнирът се проведе
в град Генерал Тошево и беше
спечелен от домакините. Сега
ситуацията се повтори. Битката за златото беше много интересна и равностойна. Волейболистите и на двата отбора демонстрираха добра игра, хъс
и себераздаване, но в крайна
сметка за осми пореден път купата отиде в ръцете на момчетата от „Спортист – 99“.
На този турнир за отбора на
„Спортист – 99“ играха: Александър Маринов, Денчо Денчев, Красимир Костадинов, Петър Войков, Веселин Маринов,
Димитър Господинов, Валентин Димитров, който спечели
приза за най-добър разпределител и Станислав Димитров.

Обновената спортна зала на СУ „Н. Й. Вапцаров“
отново приема баскетболни двубои
На 1 ноември в Спортната
зала на СУ “Н. Й. Вапцаров” –
град Генерал Тошево се изиграха срещите от третия и четвъртия кръг на първенство-

то по баскетбол за юноши до
19 години – I Дивизия, региони Добруджа и Загоре, Група В.
В надпреварата взеха участие
тимовете на “Спортбаскет ГТ”

(Генерал Тошево), “Добрич 93”
(Добрич), “Черноморец” (Балчик) и “Кария” (Шабла), които
изиграха интересни срещи помежду си.

Срещите по баскетбол бяха много оспорвани и интересни.

Ето и резултатите:
„Кария“ – „Черноморец“ –
38:75;
„Спортбаскет ГТ“ – „Добрич
93“ – 83:58;
„Кария“ – „Добрич 93“ –
72:62;
„Черноморец“ – „Спортбаскет“ – 101:43.
Лидер във временното класиране е тимът на „Черноморец“, следван от съставите на
„Кария“ и „Спортбаскет ГТ“.
Седмица по-късно, на 7 ноември в Спортната зала на СУ
„Н. Вапцаров“, се изиграха и
пет двубоя от първия кръг на
първенството по баскетбол за
младежи до 14 години, I дивизия, Регион Добруджа, Група B.
В този поток се състезават отборите на „Варнабаскет“ (Варна), „Черноморец“ (Балчик),
„Вихър 2020“ (Вълчи дол), „Ънстопабъл“ (Добрич), „Дунав“
(Русе) и „Спортбаскет ГТ“ (Генерал Тошево).

Приключи полусезонът в
Регионалната футболна група

През изминалия уикенд
приключи есенният полусезон в шампионата на Регионалната „А“ футболна група
– Зона „Изток“. В този поток
срещите си играят три отбора от община Генерал Тошево – „Партизан“ (Василево), „Дружба“ (Люляково) и
„Стрела – 2020“ (Присад). За
съжаление и трите тима допуснаха поражения в своите
последни двубои преди паузата в първенството и ще
зимуват на последните три
места.

„Партизан“ (Василево)
загуби гостуването си в
Стожер на местния „Хр. Ботев“ с 1:5. „Дружба“ (Люляково) отстъпи с 0:5 при визитата си в Добрич на „Рилци“. Отборът на „Стрела –
2020“ (Присад) регистрира
поражение със същия резултат – 0:5 при домакинството си на „Орловец –
2008“ (Победа).
Безапелационен лидер в
подреждането е отборът на
„Лозенец – 2015“ (Лозенец)
с пълен актив от 27 точки.

Отбор
М
П
Р
З
Т
1. „Лозенец - 2015“ – Лозенец
9
9
0
0 27
2. „Рилци“ – Добрич
9
6
1
2 19
3. „Хр. БОТЕВ“ – Стожер
9
6
1
2 19
4. „Орловец 2008“ – Победа
9
6
0
3 18
5. „Добруджанец“ – Овчарово
9
4
2
3 14
6. „Калиакра - 1“ – Каварна
9
4
2
3 14
7. „Заря - 2006“ – Крушари
9
4
0
5 12
8. „Партизан“ – Василево
9
2
0
7
6
9. „Дружба“ – Люляково
9
0
1
8
1
10. „Стрела - 2020“ – Присад
9
0
1
8
1
Класиране в „А“ Регионална футболна група Добрич – Зона
„Изток“, след края на есенния полусезон.

В края на миналата седмица село Кардам се похвали с
нова придобивка. Става въпрос за изградената площадка с
фитнес на открито близо до училището и детския кът в центъра на селото. Съоръжението е изградено със средства от
капиталовата програма на Община Генерал Тошево. Това е
първата подобна площадка в село Кардам.
„Имаше нужда от такава площадка. Тя беше обещана от
кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и вече е факт. Веднага след като поставихме уредите, децата
от училището започнаха да ги използват. В момента в ОУ
„Христо Ботев“ се обучават 60-70 ученици, а преди 30 години бяха десет пъти повече. Демографският срив направи
своето, затова се радваме на такива придобивки“, коментира кметът на село Кардам Георги Събев.

„Спортист – 2011“ с изненадваща загуба
Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) допусна изненадваща домакинска
загуба в двубой от 13 кръг на
шампионата в Североизточната
Трета лига. Възпитаниците на
треньора Димчо Ненов приеха
гостуващия „Доростол“ (Силистра), който преди този двубой
все още нямаше успех в групата при своите гостувания и който беше съсед на „Спортист –
2011“ във временното класиране с равен актив от 10 точки. Нагласата в тима от Генерал
Тошево беше за продължаване
на добрата домакинска серия
и четвърти успех. Това обаче не
се случи, тъй като гостите надделяха с 2:1, с победен гол в последната минута на срещата.
„Доростол“ излезе напред
в резултата още в 6-та минута
след гол на Емре Акиф. След
попадението домакините взеха
инициативата и погледнаха посмело към вратата на гостите.
Въпреки амбициозната игра на
нашите футболисти, резултатът
на почивката между двете полувремена остана непроменен.
В началото на втората част

двата отбора отново заложиха
на непрестанни атаки. В 67-та
минута при поредното си нападение домакините от Генерал
Тошево изравниха резултата.
Влезлият като резерва Даниел Иванов се възползва от неразбирателство в защитата на

гостите и от близко разстояние
простреля вратата им за 1:1.
В оставащото до края на двубоя време двата отбора имаха куп изгодни за гол ситуации
– все пропуснати от нападателите. В 90-та минута Николай
Николаев попари „Спортист

– 2011“ с втори гол, слагайки
край на спора в срещата.
В следващия кръг отборът от
Генерал Тошево гостува в Дончево на силния тим на „Устрем“. В момента „Спортист –
2011“ се намира на 12-то място
в групата с актив от 10 точки.

Двубоят на „Спортист – 2011“ с „Доростол“ (Силистра) се игра при закрити врати и беше
предпоследното домакинство на тима през есенния полусезон в Трета лига.

Ето така се слага край на терора…

