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Грейна коледната украса в Генерал Тошево

В последния работен ден
на седмицата коледният дух
завладя Генерал Тошево. Това се случи със светването
на елхата и коледната украса
в централната градска част.

Поради въведените строги
противоепидемични мерки
срещу COVID-19, тази година само кметският екип присъства на символичното пускане на празничните светли-

ни. Със сигурност на всички деца много им е липсвало официалното празненство
с много игри, подаръци и усмивки, на обстановката в цялата страна налага това. На-

И тази година коледната украса на град Генерал Тошево е прекрасна и ще радва жителите и гостите
на града по време на едни необичайни и странни Коледни и Новогодишни дни и празници.

деждите на всички са, че с
настъпването на новата 2021
г. пандемията от коронавирус
COVID-19 ще започне бавно
да отшумява и съвсем скоро
това ще бъде само един лош
спомен.
За щастие на най-малките
тошевци, празничните светлини са допълнени с нови и
пъстроцветни
орнаменти,
вдъхновени от Коледа, както
и с такива, до които може да
се направи снимка за спомен
от най-хубавия период през
годината.
Освен това, по главната
улица в града блестят нови
светлинни и фигурални елементи. В атмосфера на Рождество Христово и вълшебството на предстоящите новогодишни празници са озарени сградите на Общината
и Читалището. Всичко това е
плод на желанието на Община Генерал Тошево да зарадва
жителите и гостите на града
с усещането за празничност
и надежда, въпреки дните на
изпитания, през които преминава цялата страна.

Ремонтът на клуба в
село Присад приключи

В началото на миналата седмица приключиха ремонтните дейности в клуба
към кметство Присад. Обновяването на клуба включваше изграждане на нови ВиК и
електро инсталации, подмяна на дограма, обособяване
на кухненско помещение, нови две санитарни помещения,
както и цялостно боядисване
на стените в клуба. Освен това, върху подовете във всички
помещения е положен гранитогрес, а осветлението е подменено с енергоспестяващи

LED тела.
За ремонта на клуба в село Присад са изразходвани
27 647,88 лева с ДДС собствени средства от капиталовата програма на Община Генерал Тошево.
Това е поредният ремонт
на помещение със социална
значимост в община Генерал
Тошево. По-рано през годината цялостен ремонт претърпя
пенсионерският клуб в село Росица, а други бяха освежени и оборудвани, съобразно нуждите на местните хора.

Така изглежда обновеният клуб в село Присад.

До
Клуб на инвалида „Кураж“
град Генерал Тошево
Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани,
Приемете моите сърдечни поздрави по повод
Международния ден на хората с увреждания – 3
декември!
Благодаря Ви за всеотдайността и активната ви
гражданска позиция, за участието Ви в обществения живот на нашия град. Наш дълг е да облекчим трудното Ви ежедневие и да протегнем
приятелска ръка с разбиране и топлота.
От сърце Ви пожелавам сила и кураж, енергия и
оптимизъм, за да се радвате на всеки ден!
Нека доброто настроение и вълнението от настъпващите празници да Ви донесат радост и повече щастливи моменти!
Пожелавам на Вас и Вашите семейства здраве
и усмивки!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

СЪОБЩЕНИЕ

Домашен социален патронаж – град Генерал Тошево навърши 40
години. През далечната вече 1980 г. в града ни за първи път е открита подобна социална структура, като в началото на нейното
съществуване потребителите на услугата са били едва 30. Към
днешна дата те са десет пъти повече. Домашен социален патронаж предоставя и услугата „Обществена трапезария“ за 120 души
от общината. Това е екипът, който всекидневно неуморно се грижи за възможността да предостави вкусна и топла храна на своите потребители.

Още 1 тон предадени капачки

В последния работен ден
на миналата седмица, представители на Община Генерал Тошево, предадоха над
един тон пластмасови капачки за кампанията „Капачки за
благотворителност – МБАЛ –
Добрич“, със съдействието
на Сдружение „Заедно правим добрини“. Събрани бяха и
около 70 килограма пластмасови бутилки от коша пред НЧ
„Светлина – 1941“.
Последният транш, който
Община Генерал Тошево предаде в Добрич, беше в среда-

та на месец юни. Тогава деца
от Общински младежки съвет
в града събраха и предадоха
около половин тон пластмасови капачки и бутилки, които са събирани в голямото
метално сърце, монтирано в
центъра на Генерал Тошево и в
коша за пластмасови бутилки.
Сега, само шест месеца покъсно, количеството буквално
е удвоено, а сумарно сметнато само за календарната 2020
година предадените пластмасови капачки възлизат на над
един тон и половина.

Уведомяваме Ви, че Общинска администрация – град Генерал Тошево, съвместно с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, организира на 14.12.2020 г. акция за
безвъзмездно предаване на излязло от употреба електронно и
електрическо оборудване /печки, телевизори, компютри, монитори, хладилници, фризери, ютии, и редица други ел. уреди/, луминесцентни и др. лампи, както и негодни за употреба
батерии и акумулатори /НУБА/.
Пунктът за предаване на излезлите от употреба ел. уреди и НУБА от 10:00 до 13:00 часа на 14.12.2020 г., ще бъде на
Паркинга до Общинска администрация – град Генерал Тошево
(зад хотел „Узунов палас”).



Община Генерал Тошево уведомява всички заинтересовани лица, че на телефон 0883
560 603 продължава да приема заявки за предоставяне на следните услуги:
♦♦доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
♦♦заплащане на битови сметки;
♦♦заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
Повече подробности за услугата може
да намерите на 3 стр.
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Удължен е срокът за реализация на три дейности
по проект „Заедно можем да продължим“

На 26.11.2020 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа четвъртото допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-2.0040012-C01 „Заедно можем
да продължим”, по схема

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004 „Услуги
за ранно детско развитие“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с
дейности насочени към деца
до 7 годишна възраст.

Срокът за изпълнение на
проекта се удължава до 31 декември 2021 година, като за
този период стойността на
безвъзмездната финансова
помощ възлиза на 94 542,00
лева. Средствата обезпечават
дейностите „Здравна консул-

тация“ „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране
и развитие на родителските
умения“ и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.
Към настоящият момент,
въпреки обявената извънредна епидемична обстановка
в страната, свързана с разпространението на COVID 19, предоставянето на интегрираните услуги продължава.
Консултациите със специалистите се извършват индивидуално, в изградения център
за кариерно консултиране на
младежи, находящ се на ул.
„Дружба“ № 12 – етаж 3, дистанционно - чрез онлайн платформи, телефонни връзки,
социални мрежи, и посещения на терен при строго спазване на противоепидемичните мерки. На потребителите
на услугите са предоставени
разработени материали свързани с начините за предпазване от вирусната инфекция
COVID - 19.

Между 30 и 50 лева ренти дават в Добруджа,
двойно и тройно по-ниски отпреди

Прогнозите се сбъднаха.
Както и вестник „Добруджански глас“ на няколко пъти писа, тази година рентите в областта ще отбележат рекордно
ниски нива за последните 10
години. Очакванията за суми в
порядъка на 30-40 лева на декар вече се раздават от арендаторите в Добруджа.
Размерът падна двойно и
тройно заради сушата и ниските добиви през тази стопанска година. Част от арендаторите и кооперациите вече
раздават ренти по 30-35 лева.
Очаква се по-голямата част от
арендодателите да си получат
парите в края до края на месец декември. От агробизнеса споделят, че толкова ниски
ренти не е имало от около 10
години насам.
Масово раздавана рента в
Добруджа е 40 лева. Толкова
вече получават собствениците около областния център Добрич, а в община Балчик, където винаги са давани високи
суми, стойността е 50-55 лева. В общините Шабла и Каварна обаче рентата няма как да
бъде по-висока от 30 лева.
„Тази година няма да има
разлика голяма между това,

Кратки новини

Новите цени на водата за
26 различни района на страната ще бъдат обсъдени в
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР).
Предложенията на регулатора се движат от поскъпване с 6 на сто до поевтиняване с 22 процента за различните ВиК дружества.
Поевтиняване на водата е
предвидено за 16 населени
места, като Добрич е сред
тях. Предложението за добричкия ВиК оператор е за
15% по-ниска цена. Според предложението, което

което дават кооперациите и
това, което изплащат частните
арендатори. По принцип кооперациите раздават и дивидент на член-кооператорите
си и така сумата е става по-голяма. Но тази година този момент го няма. В Шабла и Каварна масово се раздават 30 лева
ренти и арендатори, и кооперации. Кооперациите обикновено дават около 20% по високи ренти, но не всички могат

да си го позволят“, коментира
Радостина Жекова – председател на Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите.
„Възможно е заради ниските ренти тази година собственици на земя да сменят арендатора. Това, разбира се е личен избор на всеки, имотът е
негов, той има право на това.
Всеки трябва да реши за себе
си дали годините назад, в които арендаторът е бил корек-

тен, не струват повече от една година разочарование, защото си имал очакване за повече. Земеделието е бизнес,
който се определя от реалности, не се определя от очакванията. В една такава лоша година е нормално да има сътресения, ненормално е те да
бъдат в отношенията. Но найвероятно ще има и такива случаи“, прогнозира Радостина
Жекова.

Рентите се върнаха на нива отпреди повече от 10 години.

ще бъде обсъждано от КЕВР,
цената за услугата доставяне на вода на потребителите ще бъде малко над 1,92
лв./куб.м., вместо досегашните 2,220 лв./куб. м. Леко намаление се предвижда и в цените за отвеждане
и пречистване. Поскъпване
на ВиК услугите е предвидено в 7 града, като най-голямото е от 6% и е за София и
Разград.
***
Дребномащабният риболов в Черно море се обосо-

бява като специфична стопанска дейност, а за любителите се въвежда билет.
Това стана възможно след
като Министерски съвет
одобри Проект на Закон за
изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите. С въвеждането
валиден билет за любителски риболов във водите на
Черно море, пък се цели постигане на унифициран подход към всички въдичари. С
цел повишаване на информираността и осигуряване
на достъп до водните обек-

ти държавна собственост, в
които е предоставено управлението на рибните ресурси на сдружения за любителски риболов, ще бъдат
въведени нови изисквания
за обозначаването им и определянето на зона за свободен достъп до тях. По този
начин ще се гарантира подоброто управление на рибните ресурси в съответния
воден обект. Ще се даде възможност в определена зона
от него, лицата, които имат
валиден билет за любителски риболов.

ОУ „Хр. Смирненски“ е
партньор в Асоциацията
на Кеймбридж училищата

През настоящата учебна година Основно училище “Христо Смирненски” в
град Генерал Тошево е едно от 130-те учебни заведения, които ще работят в
партньорство с Асоциацията на Кеймбридж училища-

лищата в България. Членството ще осигури на учениците и преподавателите
иновативни и съвременни
учебни материали, семинари, лекции и беседи, водени от европейски лидери в
образованието, чрез които

та в България. В иновативното училище се стремят
да следват потребностите и интересите на своите
възпитаници и поради тази причина чуждоезиковото
обучение е един от приоритетите, които са заложени
в стратегията за развитие
на учебното съдържание и
в двата етапа на основното
образование.
Точно в тази връзка през
настоящата учебна година ОУ „Христо Смирненски“ е едно от 130 училища
в партньорство с Асоциацията на Кеймбридж учи-

ще се подпомага методическата работа на преподавателите по чужд език. Предстоят участия в състезания
на национално и европейско ниво, както и междуучилищни връзки с ученици
от водещи езикови училища и школи в България. Учениците от учебното заведение ще получават сертификати за преминаване на ниво в Европейската езикова
рамка и ще имат възможност за облекчено явяване
на изпитите към Кеймбридж и партньорски езиков
център АВО.

Сушата свали цената на
земята в област Добрич
Сушата свали цената на
добруджанския чернозем –
традиционно най-скъпата земя в страната, съобщават брокери на недвижими имоти в
Добричкия регион. Тенденцията започна още през пролетта и особено стана видима
през лятото, когато се прибираше зърнената реколта със
слаби добиви заради липсата
на валежи.
Тази не толкова неочаквана новина беше обявена от
председателят на Регионалното сдружение за недвижими имоти Павлина Тодорова.
По думите й в някои землища
цената е паднала с 400-500
лева и има парцели, които вече се търгуват под 2000 лева
за декар.
През 2019-а средната цена на сделките с ниви в Добричка област е с 93.8 на сто
по-висока от средната стойност за страната, достигайки
2041 лева за декар и 2352 лева за най-скъпите имоти в Добричката община, според обобщените данни на териториалното статистическо бюроСевероизток.
Цената тази есен падна
със 100-200 лева за декар в
землищата на Балчик, Генерал
Тошево, Добрич и от 2700 лева за декар преди месеци вече върви по 2300-2500 лева,
съобщават от една от големите агенции за недвижими
имоти в региона, която търгува със земи в цялата страна.
Брокерите коментират, че на
пазара има търсене, като потрудно се срещат интересите
на продавачи и купувачи. Ин-

веститорите обичайно пресмятат 4-4.5 на сто възвръщаемост на вложените средства, а тази есен се очаква и
рентите да бъдат ниски – по
30-40 до 50 лева за декар при
80-100 лева през други години. Заради слабите добиви не
само от пшеницата земеделски стопани продават и полета, засети с лавандула, и орехови градини.
Годината, белязана със
суша в Добричкия регион, се
възприема по-скоро като изключение, След слабата реколта на пазара на земя се
наблюдава обратната на обичайната тенденция – има повече предлагане на парцели и
по-малко търсене. Сега в община Генерал Тошево парцели
могат да се намерят и за 2000
лева за декар. От добрата цена се възползват инвеститори, които разполагат със свободни средства. Това обаче не
са земеделци, които търсят
земя за обработка.
След раздаването на рентите е възможно да бъде отбелязан нов спад в цената от
100-200 лева за декар. Ако
сушата се задържи и не завали сняг през зимата, земята в
Добричко ще поевтинее още.
В по-дългосрочен план
върху цената на чернозема ще
повлияе и общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Земеделските производители очакват новия Закон за земята и дали субсидиите през новия програмен период ще се дават на хектар
или ще бъдат обвързвани с качеството на произвежданата
продукция.
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След Нова година започва Ученици от ПГЗ „Т. Рачински“ с отлично представяне
имунизацията срещу COVID-19 на Национална университетска олимпиада
На редовно заседание на
Министерски съвет през миналата седмица, беше приет
Национален план за готовност при пандемия. Основните цели на плана са:
* Ограничаване на заболяемостта и намаляване на
смъртността от пандемична
инфекция
осигуряване на оптимални
възможности за лечение на
заболелите;
* поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и
служби:
– здравеопазване, сигурност, транспорт и др.
- осигуряване на постоянна, достоверна и актуална
информация за обществото
относно хода на пандемията
и предприетите мерки.
„Националният план за готовност при пандемия има
общ характер предвид факта, че пандемична ситуация
може да възникне от различни патогени с различен механизъм на предаване, вирулентност,
възприемчивост от населението и други
фактори, повлияващи епидемичния и инфекциозния
процес“, подчерта министър

Костадин Ангелов.
При изготвяне на проекта
са използвани ръководства
и насоки на СЗО и Европейския център за превенция и
контрол на заболяванията,
съществуващи научни познания в областта и натрупан
практически опит в страната за справяне с предходни
епидемии и пандемии.
“Рано или късно, но със
сигурност след Нова година,
ние ще започнем имунизация за този вирус. Трябва да
се знае, че не имунизираш ли
60-70% от населението фактически не опазваш общественото здраве, а само този,
който се е имунизирал.” Така
главният държавен здравен
инспектор доц. Ангел Кунчев
коментира настоящата ситуация и обществените нагласи по отношение на предстоящото ваксиниране. Ваксинацията ще бъде доброволна
и напълно безплатна. Ангажимент на Координационният съвет и на българското
правителство е всеки един
български гражданин, който пожелае да бъде ваксиниран срещу COVID-19, да получи ваксина, такава, каквато пожелае.

ОБЯВА

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанска 2020-2021 година и за 10 стопански години, считано от стопанска 2020-2021 година. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв. до
12:00 часа на 16.12.2020 г. и се получава в Център за услуги
и информация ет.1, в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.
Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 16.12.2020 г. в Център за услуги и информация ет.1
в Административната сграда на Общинска администрация,
град Генерал Тошево. Търгът ще се проведе на 17.12.2020 г.
от 09:00 часа в Административната сграда на Общинска администрация град Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр. 25 и 05731/8939.

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.

Поредно много силно и успешно представяне на Национално ученическо състезание регистрираха ученици от
Професионална гимназия по
земеделие „Тодор Рачински“ –
град Генерал Тошево.
Симона Николова ученичка
от XII а клас зае трето място
на Националната университетска олимпиада за ученици,
секция „Счетоводство“, организирана от Икономически
университет – Варна. За постигнатия резултат, тя получава оценка Отличен 6,00 при
кандидатстване в Икономически университет – Варна и се
освобождава от заплащането
на една семестриална такса.
Василка Тодорова, също от
XII a клас получава оценка Отличен 5,75 на Националната университетска олимпиада за ученици, секция „Счетоводство“.
Ментор на отбора беше Ангел Ангелов – преподавател
по Икономически дисциплини
в Иновативна професионална
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“. В националната университетска олимпи-

ада за ученици, секция „Счетоводство“ участие взеха 20
гимназии от цялата страна

със 193 ученика. Това за пореден път доказва, че обучението в Професионална гим-

назия по земеделие „Тодор
Рачински“ е на много високо
ниво.

Директорът на учебното заведение Кристияна Иванова заедно с екипа, който се представи отлично
на Националната университетска олимпиада.

Важно за земеделските стопани
Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани,
имат право да избират реда за
облагането на доходите от дейността им през 2021 година, напомнят от НАП – Добрич. Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл.
29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31
декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те
последователни данъчни години
и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване
на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да
ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната

данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Новорегистрираните
през
2020 г. земеделски стопани, могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху
годишната данъчна основа по
реда, предвиден за едноличните търговци /чл. 28 от ЗДДФЛ/,
като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. В случай, че желаят да продължат с
този ред на облагане през 2021
г. и следващите четири години,
е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2020
г. Образецът на декларацията
за избор на реда за облагането на доходите на земеделските

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.
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

стопани може да бъде намерен
на сайта на приходната агенция www.nra.bg, рубриката „За
гражданите“, в Документи - данъци.
Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или
негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице.
Декларацията може да се подаде по електронен път и по пощата.
НАП Добрич съветва клиентите си да отложат посещенията си в офиса на ведомството до края на обявената извънредна епидемична обстановка,
като дотогава използват електронните услуги, достъпни на
https://inetdec.nra.bg/ с персо-

нален идентификационен код
или електронен подпис. Клиентите, които са решили да посетят офиса, трябва да се съобразят с въведения контролиран
пропускателен режим и да спазват необходимото отстояние. В
офиса на НАП в Добрич се обслужват клиенти, като са взети
допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на
помещенията.
Повече информация за избор
на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефона на НАП 0700 18 700 /на цена,
съобразно тарифата на съответния оператор/.

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.

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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„60 красиви думи за моя град“
Уважаеми читатели, в този брой на вестник „Добруджански глас“, публикуваме
последното есе, участващо в
конкурса на ЦПЛР – Център за
работа с деца – град Генерал
Тошево – „60 красиви думи за
моя град“, който беше организиран по повод празника на
града – 8 ноември.
Илюзия. Да опишеш безмерната красота на нашия
град с едва 60 думи, е все ед-

то и природата и на духовната връзка между раба и бога.
Изпаднах в дилема. Ако кажа на произволен тошевец, че
градът ни е най-хубав, той ще
се съгласи моментално, но едва ли някой, който не е от тук,
ще е на същото мнение. Какво
трябва да направя, как да му
обясня?
Обръщам се към теб, непросветени в красотата на Генерал Тошева, слушай внима-

далеч не са всичко. Помислете само какво е едно селище
без хората? Няма нужда да отговарям, нали? Те, или по-точно ние сме духът на града, неговите деца. Славата и авторитетът на Генерал Тошево са
плод на труда на редица поколения, отдали своя живот –
миг от вечността, за да просъществува и да се развие градът. Точно в тях се крие красотата, защото трудолюбието,

Зашеметяваща вечерна снимка на китното ни градче.

но да събереш всичкото жито
на Добруджа в две шепи – не
ще се получи, затова аз ще го
направя, като използвам 600
български слова. Ето, проблемът е решен!
Градът на силата, смелостта
и свободата, известен повече
като Генерал Тошево. Такава
представа имам аз за нашето
селище. Да, градът не е мой,
той е на всички и именно затова устоява вече толкова години на трудностите, на бедствията, а и на самите човеци.
Той е висш израз на сплотеността между хората, на равновесието между човечество-

телно! С риск да прозвуча клиширано, ще попитам: Къде полетата са безкрайни? Тук, разбира се. Тяхната необятност е
муза за не един и двама творци, а блясъкът, породен от
сутрешната роса, галеща леко
златните класове, заслепява
и най-красивия диамант. Хармония и вътрешен мир завладяват ума ми, щом вдишам живителната глътка въздух, витаещ из безкрайността на скъпоценния за мен роден край.
Голяма грешка би допуснал
обаче всеки, ако приема градчето ни единствено чрез образа на златните полета. Те

всеотдайността и добротата –
техни най-точни характеристики – са явен пример за душевна извисеност. Да, не само това, което виждаме, можем да определим за красиво. То може да бъде открито и
у хората, в техните души, които приветстват всеки към голямото семейство на малкия град. Няма нищо по-хубаво от гостоприемството и благата усмивка, по тази причина
гражданите на Генерал Тошево го правят най-красив.
В качеството си на материалист, всеки съвременен човек ще каже нещо хубаво и

за сградите, улиците, паметниците. Те са обликът, лицето на града и това им придава
изключителна важност за откриването на зримата красота. Всяка малка плочка, всеки
пътен знак и най-малкото цвете, свързани заедно, подреждат красивия пъзел на космополитното градче. Символите
на града, за които първо ще
се сетя, наистина ще са повнушителни, но това не е от
значение. Мисля си, че отново няма смисъл да търся отговор, той е ясен – това са емблемите на града: читалището, сградата на общината,
училищата, музеят. Те са средища и пазители на културата.
В тях животът се случва, цъфти. Децата творят, възрастните преподават, но се и учат.
Какво по-хубаво от това да
гледаш живота? Всеки може
да го направи и съм сигурен,
че така ще намери красотата
на града, виждайки неговия
растеж.
Какво можем да кажем и за
паметниците? Левски, Йовков, Тошев – те всички бдят
над града, пазят го и възпитават у децата уважение към миналото и отговорност за бъдещето и, разбира се, надежда
за утрешния ден – това пък ни
внушава паметникът на бялата
лястовица, чутовен и нежен,
стожер на душевната чистота.
Красотата е навсякъде, стига
да искаме да я видим.
Аз лично я откривам често,
вървейки под дебелата кестенова сянка по улица „Васил
Априлов”. Стъпвайки гордо по
червените павета на площада , също я виждам, тя е там –
във въздуха, у хората, по улицата. Откривайте я и Вие и така градът ни ще навърши и 160
години.
Мило Тошево, никой не може да те притежава, най-малко аз, но ще се радвам както
те пазя в сърцето си, така и ти
да го направиш. Продължавай
да хубавееш!
Петър Йорданов Желев
18 г.

Труден полусезон за „Спортист – 2011“ в Трета лига
Преди две седмици приключи есенният полусезон в Североизточната Трета лига. За първи път от десет години насам
местният футболен клуб “Спортист - 2011” се върна в третия ешалон на родния футбол и
14 двубоя по-късно е време за
кратка равносметка.
Още преди началото на кампанията на всички беше ясно,
че отборите в Трета лига са с
класи по-добри от тези в Областната “А” група. Освен това,
решението за влизане в третото ниво на родния футбол, беше взето доста късно - само две
седмици преди старта на първенството. Това попречи на отбора да проведе нормална подготовка. По същото време беше назначен и нов старши треньор - Димчо Филев, който имаше прекалено малко време за
да се запознае с обстановката в
тима и с качествата на футболистите, да наложи своите тактически идеи и виждания за играта. Така, в началото на месец
август “Спортист - 2011” влезе в първия си двубой в групата абсолютно неподготвен, но
с огромно желание да се докаже сред сравнително по-добри
отбори от цяла Североизточна
България. Гостуването в Добрич
на местния “Интер” съвсем спо-

койно можеше да бъде спечелено, но преднина от два гола и
отлична игра през първата част,
бяха прахосани с лека ръка през
второто полувреме, а крайният
резултат 2:2 определено остави
горчивина от пропуснатия шанс
за прекрасно начало на шампионата в Трета лига.
След този двубой програмата беше просто кошмарна, а
липсата на физическа подготовка, ясна визия за състава и
тактическата постройка, както и сериозно проявеният респект към съперниците, закономерно доведе до пет последователни загуби. Те дойдоха срещу
много силни отбори като “Спартак 1918” (Варна), “Дунав” (Русе), “Светкавица” (Търговище), “Септември 98” (Тервел)
и “Черноломец 1919” (Попово).
След това трудно начало последваха благоприятни домакинства с наглед лесни опоненти, които отборът задължително трябваше да спечели. Футболистите на “Спортист - 2011”
не разочароваха взискателната
публика в Генерал Тошево и записаха три последователни домакински победи, които определено върнаха самочувствието
на момчетата. Между успехите
отборът загуби гостуването си в
Разград на силния тим на „Лу-

догорец III“, но това поражение
беше по-скоро очаквано, отколкото изненадващо.
След тази серия от успешни двубои дойде краят на полусезона със заключителните четири срещи - трудни гостувания на “Черноморец” (Балчик)
и “Устрем - Д” (Дончево) и наглед равностойни домакинства
с “Доростол” (Силистра) и “Шумен 2007” (Шумен). Пак донякъде очаквано, с оглед класата на
съперниците, гостуванията бяха загубени. Неприятният привкус в края на сезона дойде от
двете домакински загуби. В тима брояха тези срещи за сигурни 6 точки, но реалностите се
оказаха малко по-различни.
Така след 14 кръга в Трета
лига, “Спортист - 2011” записа едва 3 победи, 1 равенство
и 10 загуби, събирайки актив от
10 точки за временното 12-то
място в класирането. Зад себе
си отборът от Генерал Тошево
остави само три тима - тези на
“Кубрат 2016”, “Тополи 2010” и
“Интер”. Без да бъдем максималисти и отчитайки реалностите,
отборът заслужаваше да спечели поне още 4-6 точки, които
щяха да им помогнат да се изкачат с две места нагоре в подреждането до 10-то място - горе-долу реалната позиция на

тима в Трета лига през първия
полусезон.
Сега през зимната пауза
момчетата трябва да се подготвят изключително добре, знаейки отлично какво ги очаква в тази група. Определено най-много трябва да се работи за физическата издръжливост на
футболистите. В голяма част
от двубоите през есента, отборът видимо „окапваше“ след 5060 минути игра. Доста работа
трябва да се свърши и във фаза
защита, където често се наблюдават страхотни и хладнокръвни прояви на бранителите, редувани с елементарни и детински грешки. Именно последните
трябва да бъдат изчистени, за
да бъде намален големият брой
голове, които бяха допуснати
през есента - 46.
Старши треньорът Димчо
Филев разполага с група от 2224 момчета, които трябва да
подготви по най-добрия начин,
за да бъде извлечен максимумът от тях в двубоите през пролетта. В града ни ще акостират
доста именити и силни отбори,
с които „Спортист – 2011“ ще
трябва да се надиграва като равен с равен. Разбира се, с помощта и на вярната публика, която
със сигурност ще се завърне по
стадионите…

За шеста поредна година през 2021 г. цените на е-винетките
остават непроменени. Собствениците или водачите на леки
автомобили ще може да купят годишната, както и досега, за
97 лв., тримесечната – за 54 лв., месечната – за 30 лв., седмичната – за 15 лв., и уикенд винетката – за 10 лв. Шофьорите могат да купят и проверят валидността на електронната
винетка на сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение БГТОЛ. През януари и февруари 2021 г. изтича срокът на над
800 хил. годишни е-винетки за леки автомобили.
Актуална информация относно ситуацията с COVID-19 на
територията на общината към 4 декември
Към дата 4 декември 2020 г. пациентите с положителен
PCR-тест на територията на община Генерал Тошево са 55.
Шест от тях се намират в болнични заведения и 49 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 44.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към всички жители, собственици на търговски обекти и работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни и да спазват всички противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и
здравето на местната общност!

НОВО!!!

Спортен клуб „Сейкен“ организира тренировки по
киокушин карате в град Генерал Тошево. Заниманията ще
се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа
в спортната зала на СУ „Никола. Й. Вапцаров“. Школата
предлага квалифицирано обучение, възможност за
развитие, участие в състезание и лагери на национално и
международно ниво. Минималната възрастова граница за
започване на тренировки е 6 години.
За повече допълнителна информация и записване,
може да се обаждате на телефон 0899/93 55 30
Диян Радев, или на e-mail: seiken@abv.bg.

Доза смях
Рецепта за дълга и щастлива връзка между мъж и жена:
- Когато двамата са на едно и също мнение - да бъде така,
както той иска! Когато двамата са на различно мнение - да
бъде така, както тя иска!
***
Малък спортен самолет наближава парижко летище. Пилотът влиза във връзка с диспечерската кула:
- Тук пилотът, тук пилотът. Бих желал да получа разрешение за кацане!
- Уточнете къде се намирате!
- В предната част на самолета, на седалката вляво.
***
Катаджия спира една кола, козирува и се представя:
- Сержант Петров, заплата 320 лева, две деца, безработна жена, живеещи под наем...

Днешното детство…

