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Социалният министър Деница Сачева беше на Преди гласуването
работно посещение в град Генерал Тошево
на Бюджет 2021

На 9 февруари министърът на труда и социалната политика Деница Сачева беше
на работно посещение в град
Генерал Тошево. В рамките на своята визита тя посети Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро
по труда“, Домашен социален
патронаж към Община Генерал Тошево, както и Център за
обществена подкрепа – ЦОП.
По време на своето гостуване в добруджанското градче, министър Сачева беше запозната със социалните услуги, предлагани на територията на цялата общината.
В Домашен социален патронаж и в Центъра за обществена подкрепа тя беше придружавана от кмета на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров. Той запозна своя гост
с всички социални програми
и мерки, по които се работи
в условията на пандемия, а и
не само. Градоначалникът наблегна на факта, че във време
на тежка криза именно социалните услуги са тези, които
крепят рисковите групи – самотноживеещите хора, инвалидите, многодетните семейства и хората без доходи.
Министърът на труда и со-

циалната политика Деница
Сачева коментира ситуацията
в контекста на извънредната
обстановка и широко разгърнатата социална политика на

ведомството, което тя оглавява, като в същото време не
скри задоволството от видяното в общината.
В края на визитата кметът

Валентин Димитров зарадва социалния министър с подарък – луксозен комплект от
шест тома с книги на Йордан
Йовков.

Социалният министър Деница Сачева беше посрещната с хляб и сол по стара българска традиция.
Като подарък пък тя получи шест тома на Йордан Йовков.

Започна имунизацията срещу
COVID – 19 на заетите в
сферата на образованието

В края на миналата седмица в Медицински център 1 – Генерал Тошево започна имунизацията срещу коронавирус
COVID – 19 на заетите в сферата на образованието. Ваксинацията се случва по предварително изготвен график от
страна на Регионалната здравна инспекция – Добрич и Областния координационен щаб. Всички, които са заявили желание да бъдат ваксинирани и са уведомили за това своите лични лекари, получават информационни бланки, с които предварително се запознават в детайли и полагат подпис.
От РЗИ - Добрич съобщиха, че има достатъчно флакони с
ваксини, за да бъдат обхванати всички желаещи от сферата на образованието. Имунизацията се извършва с ваксината на BioNTech и Pfizer. Първата група от град Генерал Тошево беше съставена от преподаватели на Професионалната
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“. Последваха ги колегите от СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“. Поставянето на ваксините се случи в специално обособен кабинет в Медицинския център в града, при строго
спазване на всички противоепидемични мерки и мерки за
безопасност.
Желаещите за имунизация сред заетите в сферата на образованието по време на първия ден от кампанията в община Генерал Тошево обаче не беше голям. Малко по-висок беше интересът сред учителите от училищата в града. От преподавателите и помощния персонал на детските градини
обаче почти нямаше желаещи. Общата бройка на подадените молби за ваксинация от сферата на образованието за цялата община е 48 души.

В началото на миналата
седмица кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров беше гост в
рубриката „Часът на кмета“
на Регионална телевизия
Добрич. По време на своето интервю, той разкри повече подробности за предстоящото гласуване на Бюджет 2021 на Община Генерал Тошево.
„Проектът за бюджет на
Община Генерал Тошево вече беше подложен на публично обсъждане и предстои да бъде разгледан и
гласуван на заседание на
Общинския съвет, което ще
се проведе на 18 февруари.
Макрорамката на бюджета
е почти 18 млн. лева за Община Генерал Тошево, като основно завишението се
дължи на държавно делегираните дейности тъй като
има увеличение във функция образование, култура,
има също и в Общинска администрация. Малко над
9 млн. лева са средствата
в държавно делегираните

дейности“, заяви Валентин
Димитров и допълни, че основният акцент е бил да се
запази капиталовата програма (строителната програма) на същото ниво както през 2020 г.
„Почти успяхме да задържим същото ниво, но благодарение на няколко преходни обекта, които не бяха
завършени през 2020 г. и те
минаха като преходен остатък. Иначе като брой обекти – ще бъдат малко по-малко през 2021 г. Приходната
част е доста консервативна, без вдигане на местните приходи,. Прихода от наем на земя е с 400 000 лева по-малко заложен в тази
година в сравнение с миналогодишната. Хубавото е,
че есенно-зимният сезон е
с достатъчно валежи и това
ни дава надежда за добра
земеделска година. Надяваме се да изпълним консервативната приходна част и
разходите“, каза още кметът на Община Генерал Тошево.

Поредно предложение по Проект „Красива България“
ще бъде реализирано на територията на общината

С Решение №1/05.02.2021
г. на Управителния съвет на
Проект „Красива България“ е
одобрено проектното предложение на Община Генерал Тошево за извършване на строително-монтажни работи на
обект „Траурен дом в Гробищен парк“ по мярка М01. Общият бюджет на проекта е
267 634, от които 117 759
лв. са директно финансиране от Министерството на труда и социалната политика, а
149 875 лв. е съфинансирането от страна на Общината.
С 240 871 лв. ще се обезпечат
строителните дейности по
обекта, 10 705 лв. са за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация” на регистрирани
в Дирекция „Бюро по труда“
безработни лица, а останалите 16 058 лв. са за организация, оперативно управление и
контрол от страна на Проект

„Красива България“.
По същество проектното предложение включва събаряне на сега съществуващата сграда, изграждане на
нов траурен дом на гробищния парк в града, където ще
бъдат обособени зала за поклонения, хладилна камера,
помощни помещения и санитарни възли. Заедно с това ще

бъде изградено продължение
на оградата, външна рампа за
по-лесен достъп до сградата,
както и място за паркиране на
катафалка.
Най-късно до месец юни
2021 година трябва да бъде
избран изпълнител и да стартира дейността по обекта.
По Проект „Красива България” в Генерал Тошево са об-

Тази сграда на входа на гробищния парк ще бъде съборена, а на
нейно място ще бъде изграден нов траурен дом.

новени градския парк, детските градини „Пролет” и
„Радост” в града, Филиповата кръчма в село Красен, ОУ
“Христо Смирненски”, Ученическо общежитие, Общинска
служба „Земеделие“, асансьорът в бившето АПК, спортната зала в двора на СУ „Никола Й. Вапцаров“ и др.
Основната цел на Проект
„Красива България“ е намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на
обществената среда в населените места и на социална
инфраструктура в Република България, подпомагане на
малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила
в общините.
Проектът стартира официално през 1998 година и за
този период Община Генерал
Тошево реализира договори
за финансиране надхвърлящи
един милион и половина лева.
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Започна образователната кампания на
Районен съд – Генерал Тошево

На 8 февруари стартира образователната кампания на Районен съд – Генерал Тошево
„Съдът и училището заедно срещу онлайн тормоза“. Тя се провежда сред учениците в града с
подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието, а
лектор на заниманията е Димо

Водкаджиев – системен администратор на Районния съд. Кампанията е в унисон със сключеното споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерството на образованието и науката относно
реализирането на образователно програми сред учениците.

Първата лекция по темата
се проведе в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ с ученици от осми клас. Темата на урока беше
„Онлайн тормоз“. Особено внимание в лекционният материал
беше отделено на сравнението
между традиционния и онлайн

Лекциите за онлайн тормоза определено заинтригуваха учениците.

Хубава Неда
Като старо вино хубава е Неда!
Стомна чупи, жажда не насища.
Стрък горчив пелин и къс от пита медна
с нишка вплита в черга край огнище.
Хлябът не сладни без нея. Клисав е.
Сол му слагам, чубрица балканска.
Нищо не помага. Нищо. Огън искам!
Само с вино се лекува рана.
Глътка пийна ли и виждам бяла Неда.
Вино смесва със вода на двора.
Ръси тя със таз вода червена денем
росен цвят, додето проговори.
После сресва си косите и ги кичи
с цъфнал здравец, ружи и гергини.
Иде ми тогаз звезди да и наричам,
от небе да смъкна месечина.
Да не виждам пия, да забравя Неда.
Виното не стига, мира нямам.
Станал съм от лански сняг, от смърт по-бледен.
Искам нея – вино, въглен, пламък!
Ивелина Радионова – град Провадия
Бащино лозе
Имам от татко си старото лозе –
Няколко пръчки със черна душа.
Камъни, бурени – истинско ложе,
Бащина мила педя земя.
Някога раждаше, пълнехме бъчви,
с песни откъсвахме първи зърна.
Девет години змиите го тъпчат,
тате без време прибра го смъртта.
Лозето в спомен запазихме с мама,
пътят към него покрит е от пепел.
То ни остана – наследство и рана,
дните изтичат от тъжните шепи.
Ала напролет сънувах лозите,
слънчеви стъпки нейде в листата.
Капеха гроздове – жълти жълтици,
тъй ни повика в съня ми земята.
Лятос отидох, присви ме сърцето,
сухата пръст напоих със сълзи.
Сякаш баща ми за миг от небето
слезе при мене треви да плеви.
Скъсах наесен зърна – кехлибари,
толкова сладки едва ли ще вкуся.
Зная, баща ми, че в лозето старо
капчици обич за мене е пуснал.
Ивелина Радионова – град Провадия

тормоза, както и как учениците
могат да се предпазят от онлайн
агресори. Предоставени бяха за
ползване от училищният психолог анонимни самоопознавателни въпросници свързани с онлайн тормоза, които при желание учениците биха могли да попълнят. В края на лекцията Димо Водкаджиев отправи покана
към учениците за написване на
есе на тема „Казвам НЕ на онлайн тормоза“, като не пропусна да посочи, че ще има награди
за отличените творби.
Ден по-късно при повишен
интерес от страна на учениците премина и второто посещение на Димо Водкаджиев в Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински“. Този път гости на лекцията бяха
дванадесетокласниците от училището, които показаха, че темата не им е безразлична и особено високо оцениха обясненията на лектора за превенцията
и възможните реакции срещу
онлайн тормоза.
Събитието премина при
стриктно спазване на противоепидемичните мерки и разпореждания срещу COVID – 19.
С реализирането на тази кампания Районен съд – град Генерал Тошево продължава и надгражда своята добрата практика за работа с деца и младежи.

„Вино и любов – любов и вино“

В края на миналата седмица НЧ „Светлина – 1941“
– град Генерал Тошево официално обяви победителите
и наградените в конкурса за
стихотворение и проза „Вино
и любов – любов и вино“, който традиционно се организира съвместно с Община Генерал Тошево. Литературната надпревара се организира
по повод празниците Трифон
Зарезан и Денят на влюбените, които се отбелязват на 14
февруари.
Журито присъди две поощрителни награди – на Галина
Москова Дъргънова от Горна
Оряховица за стихотворението и „Тоналност в до мажор“

и на Литературен клуб „Млад
творец“, при НЧ „Развитие –
1926“, село Стража, област
Търговище, който се включи
в конкурса с шест участника.
Трета награда беше присъдена на Цветанка Георгиева Ангелова от град Русе за
стихотворението
„Безвремие“. Втора награда спечели стихотворението „Остани“
на Кристина Станкова от село
Стража, а първа награда беше
присъдена на Ивелина Радионова от град Провадия. Тя изпраща за конкурса два стиха,
които безапелационно са класирани на първо място. Публикуваме ги, за да им се насладите и вие!

С по 1000 лв. санкционират
лекарка и медицинска сестра
заради документни измами

Общопрактикуващият доктор И.С. и медицинската сестра Д.Р., предадени на съд от
Районната прокуратура в Добрич – за документно престъпление, бяха признати за виновни и от Добричкия окръжен съд. Със съдебния акт
въззивната инстанция е потвърдила решението на Районния съд, съобщиха от държавното обвинение. С него,
по предложение на Районната прокуратура в града, лекарката И.С. и медицинската сестра Д.Р. са освободени
от наказателна отговорност
и на всяка от тях е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на по
1000 лв.
Двете жени са били обвинени за това, че през януари 2017 г., са изготвили и
попълнили регистрационни
форми за постоянен избор
на общопрактикуващ лекар
от името на седем жители на
град Генерал Тошево без тяхното знание и съгласие, с цел
да ги използват пред Националната здравноосигурителна каса, за да докажат, че съществува правно отношение
между лекар и пациент. Това
обстоятелство било доказано
по безспорен начин в хода на
разследването. Назначената и изготвена съдебно-гра-

фологична експертиза показала, че положените подписи в графа „осигурено лице“
в регистрационните форми
не са положени от пациентите, чиито данни са вписани в тях. Според вещото лице
– графолог, в представените
подписи се откриват елементи от подписа на една от обвиняемите – Д.Р.
След като получила неистинските документи от Д.Р.,
общопрактикуващият лекар
И.С. предприела по-нататъшни действия за придвижването им към Регионална здравно – осигурителна каса – Добрич, с цел да ги употреби по
предназначение. Тя била отлично запозната, че същите
не са подписани от пациентите, а от медицинската сестра.
Всяка една от обвиняемите е взела участие в извършването на престъплението по
чл. 309, ал. 1 от НК. Д.Р. е съставила инкриминираните документи, полагайки подписи в
тях вместо трети лица, а И.С.
ги е употребила, представяйки ги пред РЗОК, за да докаже, че лицата посочени в тези
документи са изразили желание да сменят общопрактикуващия си лекар.
Решението на Окръжен съд
– Добрич наказание не подлежи на обжалване.

COVID - 19
Актуална информация относно ситуацията с
COVID-19 на територията на община Генерал
Тошево към 12 февруари
Към тази дата пациентите с положителен PCRтест на домашно лечение са 5. Поставените под
карантина и контактни лица са 46.
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!

Ритуално зарязване на лозите за здраве и
берекет навръх мразовития 14 февруари

На 14 февруари в град Генерал
Тошево тържествено беше отбелязан Денят на лозаря – Трифон
Зарезан. Разбира се, през тази
година празникът не премина по
познатия начин – с кръшни хора
и много песни за виното и любовта. Причината вече е ясна и на
най-малките – пандемията от коронавирус COVID – 19, която повече от година е стиснала здраво
в своите пипала целия свят. Въпреки това, при стриктно изпълнение на всички противоепидемични мерки, обичаят беше спазен, а кметът на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров ритуално заряза лозите в двора на
Историческия музей, който тази
година за първи път се превръща в любезен домакин на инициативата.
Преди да бъде изпълнен ритуала по зарязване, бяха обявени
имената на победителите и наградените от двата конкурса,
посветени на празника: поетичния „Вино и любов, любов и вино“ и този за най-добро домашно вино, реколта 2020 г.
По традиция голям интерес
предизвика конкурсът за найдобро домашно вино и определянето на тазгодишния Винар

на годината. Както всяка година
и сега надпреварата протече в
три категории вина за оценяване – червено, бяло и розе.
Първо място в категория „Бя-

ло вино“ спечели Желязко Симеонов. Той грабна приза и за найдобро розе. В категория „Червено вино“ победител стана Ивелин Георгиев. За Винар на 2020

г. единодушно беше избран Петър Канев. Победителите както и всички останали наградени получиха грамоти, материални награди и сувенири.

Ритуално зарязване на лозите за здраве и берекет.
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В началото на миналата седмица в социалните мрежи масово започна да се споделя интересна случка за добра и доблестна постъпка. Служители
на Районно управление на МВР
– град Генерал Тошево, помогнаха на възрастен шофьор, чиято кола аварира на пътя между селата Житен и Красен.
89-годишният мъж се прибирал от Варна към село Изворово, когато спукал гума. Опитал да продължи на първа скорост, но това довело до скъсване на гумено съединение.
Така възрастният мъж останал
на пътя и дълго време никой
от преминаващите не се притекъл на помощ. За щастие,
от там минали инспектор Григор Павлов и инспектор Васил
Спасов. Те сменили спуканата
гума, след което изтеглили автомобила до дома на шофьора
в село Изворово.

2542 лв. за издръжка
на 4-членно семейство

Издръжката на живота на
четиричленно домакинство от двама възрастни и две деца,
достигна до 2542 лв. месечно.
Това означава, че за един човек от четиричленно домакинство необходимите средства
за живот средно са 635,53 лв.,
каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на онлайн пресконференция за представянето на резултатите от наблюдението на потребителските цени и на необходимите
средства за издръжката на живота за последните три месеца на 2020 г. За осигуряване
на средствата, необходими за
издръжката на живота от 2542
лв., трябва нетният размер на
работната заплата за всеки от

двамата възрастни членове на
този тип домакинство, да бъде
не по-нисък от 1271 лв.
За съжаление обаче, общите
изводи са, че около 65% от домакинствата живеят с общ доход на един човек под необходимите средства за издръжка на живот. Всяко шесто домакинство от десет – не може да покрива разходите си за
издръжка на живота. Данните показват, че се задълбочават поляризацията на доходите от труд и социалните неравенства.
Данните показват, че средната заплата на час в България
е 2,40 евро, а средноевропейската е 13,20 евро. Разликата
е пет пъти спрямо ЕС-27.

Земеделците внимават за ОУ „Христо Смирненски“ изгражда специализиран
състоянието на пшеницата кабинет по проект за приобщаващо образование

Към момента посевите са
влагозапасени. За разлика от
последните две зими, през тази
е валяло достатъчно като количества и пшеницата се намира
в добро състояние. Липсват попродължителни студени дни със
снежна покривка. А именно това е основният фактор при който пшеницата дава добра реколта. Ако обаче се разчита само
на тази влага и пролетта отново
ни сполети суша, нещата ще изглеждат като миналата стопанска година, която беше изключително тежка за земеделците.
Това са заключенията на редица земеделци, агрономи и специалисти, които не бързат да се
радват на зимните валежи.
Ако през пролетта вали като в нормална година и има валежи в правилния момент, земеделците очакват да получат
среден добив от пшеницата. За
количества от 800 – 1000 кг/
дка, трябва първо добро зася-

ване през есента, добро братене, хубава зима с дебела снежна покривка и поне 10 дни с минусови температури – до минус
10 градуса. Така посевът достига максималния потенциал
за добив. След това пролетта
трябва да има валежи, когато
започва да вретени. И вече когато се налее зърното, също са
нужни валежи. Това е идеалната ситуация. Такава е имало в
предходни години, но всяка година не се получава, посочват
агрономи.
Всички обаче предупреждават, че най-опасни за пшеницата са именно сегашните температурни аномалии, защото точно те повреждат посевите. Ако
през деня температурите са високи, а през нощта – ниски, това вече е пагубно за растението. Особено ако разликата е от
порядъка на 10-15 градуса между нощната и дневната температура.

Кратки новини

42-годишен е обрал частен имот в село Красен, община Генерал Тошево. Сигнал за кражбата е бил подаден на 10 февруари, около 10:00 часа. Според показанията на стопаните на
имота, деянието е било извършено в периода между 8 февруари до 10:00 часа на 10 февруари. Неизвестен извършител е
проникнал в къща, откъдето е задигнал оградна мрежа и различни по вид ръчни инструменти. От проведените незабавни
ОИМ и ПСД е бил установен нахлулият в частния имот в отсъствие на стопаните – 42-годишен мъж от същото село. С полицейска мярка за срок от 24 часа е задържан извършителят
на кражбата. Вещите, обект на посегателството, са предадени по установения ред. Работата по случая продължава.

* * *

За друга кражба – от имот в село Дъбовик, Община Генерал
Тошево, е съобщено около 12:15 часа на 8 февруари. Установено е, че е проникнато през незатворен прозорец за времето
от 5 до 7 февруари. По данни на тъжителя е извършена кражба на ръчни електрически инструменти. По случая в образувано досъдебно производство.

Иновативно основно училище „Христо Смирненски“ –
град Генерал Тошево е едно
от десетте училища в областта с одобрен проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ по оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Мотивацията на екипа на
иновативното ни училище е
провокирана от желанието
да се създаде модерна, креативна и адаптирана учебна среда за учениците със
специални образователни
потребности. С одобрената
субсидия ще се обособи специализиран кабинет, в който
ще им бъде осигурена възможност да общуват, да се
обучават и развиват в подходяща среда, съобразена с
техните потребности и следвайки тяхното темпо.
От учебното заведение с
гордост заявяват, че спечелването на този проект ги по-

ставя в началото на един дълъг път, по който учители,
ръководство и родителска

да в училище, осигуряваща
комфорт и удобство за всички ученици.

ОУ „Христо Смирненски“ продължава да работи усилено по реализирането на различни проекти.

Абонирайте се!
Уважаеми читатели, абонаментната кампания на общинския седмичен вестник “Добруджански глас” за 2021 година вече започна. Отново ще бъдат издадени общо поне 48
броя от любимия ви вестник. Абонирането става в пощенските станции на общината и страната, при пощальоните и
в редакцията на вестника. Цената е следната – за 1 месец
– 2 лева, за 6 месеца – 9 лева и за 12 месеца – 18 лева. При
абониране, съдействие може да потърсите при кметовете
и кметските наместници на населените места в общината.
Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали
събития на територията на общината, за взетите от Общинския съвет и Общинска администрация решения – абонирайте се за вестник “Добруджански глас”!

О Б Я В А
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 стопанската 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 25.02.2021 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 25.02.2021г.
в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 26.02.2021 г. от 09:00часа 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.

общност ще работят заедно
и безкомпромисно, за да се
изгради многопластова сре-

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46 20.
* ПРОДАВАМ обзаведен многостаен апартамент (110 кв.
м.) с маза, таванско помещение и гараж към него в град Добрич, жк. „Дружба“ 4. Телефон за връзка: 0888/56 52 56.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може да
пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и да
рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна
площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от
5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в
касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния
редактор на вестника.

Тъжен помен

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. Винетки се
продават и от Български пощи – във всички клонове на станцията в страната. През януари и февруари 2021 г. изтича срокът на
над 800 хил. годишни е-винетки за леки автомобили.

На 17 февруари 2021 г.
се навършват 6 месеца от
смъртта на

Георги Стоянов
Желязков

Живеем с болката и спомените за теб! Липсваш ни
много!
От семейството
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XIII кръг
13 февруари 2021, събота, 14:00 ч:
Лудогорец 1945 III (Разград) - Тополи 2010 (Тополи)
III кръг
20 февруари 2021, събота, 14:00 ч:
Черноморец (Балчик) - Лудогорец 1945 III (Разград)
XVI кръг
27 февруари 2021, събота, 14:00 ч:
Дунав (Русе) - Ботев (Нови пазар)
Светкавица Търговище (Търговище) - Доростол-Светкавица (Силистра)
Септември 98 (Тервел) - Устрем Д (Дончево)
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Интер (Добрич)
28 февруари 2021, неделя, 14:00 ч:
Тополи 2010 (Тополи) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Черноломец 1919 (Попово) - Черноморец (Балчик)
Спартак 1918 (Варна) - Шумен 2007 (Шумен)
XVII кръг
3 март 2021, сряда, 14:00 ч:
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Дунав (Русе)
Интер (Добрич) - Спартак 1918 (Варна)
Шумен 2007 (Шумен) - Септември 98 (Тервел)
Устрем Д (Дончево) - Светкавица Търговище (Търговище)
Доростол-Светкавица (Силистра) - Черноломец 1919 (Попово)
Черноморец (Балчик) - Тополи 2010 (Тополи)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Лудогорец 1945 III (Разград)
XVIII кръг
6 март 2021, събота, 15:00 ч:
Ботев (Нови пазар) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Светкавица Търговище (Търговище) - Шумен 2007 (Шумен)
Септември 98 (Тервел) - Интер (Добрич)
7 март 2021, неделя, 15:00 ч:
Лудогорец 1945 III (Разград) - Черноморец (Балчик)
Тополи 2010 (Тополи) - Доростол-Светкавица (Силистра)
Черноломец 1919 (Попово) - Устрем Д (Дончево)
Спартак 1918 (Варна) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
XIX кръг
13 март 2021, събота, 15:00 ч:
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Септември 98 (Тервел)
Шумен 2007 (Шумен) - Черноломец 1919 (Попово)
Черноморец (Балчик) - Ботев (Нови пазар)
14 март 2021, неделя, 15:00 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Дунав (Русе)
Интер (Добрич) - Светкавица Търговище (Търговище)
Устрем Д (Дончево) - Тополи 2010 (Тополи)
Доростол-Светкавица (Силистра) - Лудогорец 1945 III (Разград)
XX кръг
20 март 2021, събота, 15:00 ч:
Дунав (Русе) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Ботев (Нови пазар) - Доростол-Светкавица (Силистра)
Светкавица Търговище (Търговище) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
21 март 2021, неделя, 15:00 ч:
Лудогорец 1945 III (Разград) - Устрем Д (Дончево)
Тополи 2010 (Тополи) - Шумен 2007 (Шумен)
Черноломец 1919 (Попово) - Интер (Добрич)
Септември 98 (Тервел) - Спартак 1918 (Варна)
XXI кръг
27 март 2021, събота, 15:00 ч:
Септември 98 (Тервел) - Дунав (Русе)
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Черноломец 1919 (Попово)
Черноморец (Балчик) - Кубрат 2016 (Кубрат)
28 март 2021, неделя, 15:00 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Светкавица Търговище (Търговище)
Интер (Добрич) - Тополи 2010 (Тополи)
Шумен 2007 (Шумен) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Устрем Д (Дончево) - Ботев (Нови пазар)
XXII кръг
10 април 2021, събота, 16:00 ч:
Дунав (Русе) - Черноморец (Балчик)
Ботев (Нови пазар) - Шумен 2007 (Шумен)
Светкавица Търговище (Търговище) - Септември 98 (Тервел)
11 април 2021, неделя, 16:00 ч:
Кубрат 2016 (Кубрат) - Доростол-Светкавица (Силистра)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Интер (Добрич)
Тополи 2010 (Тополи) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
Черноломец 1919 (Попово) - Спартак 1918 (Варна)

XXIII кръг
17 април 2021, събота, 16:00 ч:
Светкавица Търговище (Търговище) - Дунав (Русе)
Септември 98 (Тервел) - Черноломец 1919 (Попово)
Доростол-Светкавица (Силистра) - Черноморец (Балчик)
18 април 2021, неделя, 16:00 ч:
Спартак 1918 (Варна) - Тополи 2010 (Тополи)
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Интер (Добрич) - Ботев (Нови пазар)
Устрем Д (Дончево) - Кубрат 2016 (Кубрат)
XXIV кръг
24 април 2021, събота, 16:00 ч:
Дунав (Русе) - Доростол-Светкавица (Силистра)
Черноморец (Балчик) - Устрем Д (Дончево)
Ботев (Нови пазар) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
25 април 2021, неделя, 16:00 ч:
Кубрат 2016 (Кубрат) - Шумен 2007 (Шумен)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Спартак 1918 (Варна)
Тополи 2010 (Тополи) - Септември 98 (Тервел)
Черноломец 1919 (Попово) - Светкавица Търговище (Търговище)
XXV кръг
1 май 2021, събота, 17:00 ч:
Светкавица Търговище (Търговище) - Тополи 2010 (Тополи)
Шумен 2007 (Шумен) - Черноморец (Балчик)
2 май 2021, неделя, 17:00 ч:
Черноломец 1919 (Попово) - Дунав (Русе)
Септември 98 (Тервел) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Нови пазар)
Интер (Добрич) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Устрем Д (Дончево) - Доростол-Светкавица (Силистра)
XXVI кръг
5 май 2021, сряда, 17:00 ч:
Дунав (Русе) - Устрем Д (Дончево)
Доростол-Светкавица (Силистра) - Шумен 2007 (Шумен)
Черноморец (Балчик) - Интер (Добрич)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
Ботев (Нови пазар) - Септември 98 (Тервел)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Светкавица Търговище (Търговище)
Тополи 2010 (Тополи) - Черноломец 1919 (Попово)
XXVII кръг
8 май 2021, събота, 17:00 ч:
Светкавица Търговище (Търговище) - Ботев (Нови пазар)
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Черноморец (Балчик)
Шумен 2007 (Шумен) - Устрем Д (Дончево)
9 май 2021, неделя, 17:00 ч:
Тополи 2010 (Тополи) - Дунав (Русе)
Черноломец 1919 (Попово) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Спартак 1918 (Варна) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Интер (Добрич) - Доростол-Светкавица (Силистра)
XXVIII кръг
15 май 2021, събота, 17:00 ч:
Дунав (Русе) - Шумен 2007 (Шумен)
Доростол-Светкавица (Силистра) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
Ботев (Нови пазар) - Черноломец 1919 (Попово)
16 май 2021, неделя, 17:00 ч:
Устрем Д (Дончево) - Интер (Добрич)
Черноморец (Балчик) - Спартак 1918 (Варна)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Септември 98 (Тервел)
Тополи 2010 (Тополи) - Лудогорец 1945 III (Разград)
XXIX кръг
23 май 2021, неделя, 17:00 ч:
Лудогорец 1945 III (Разград) - Дунав (Русе)
Ботев (Нови пазар) - Тополи 2010 (Тополи)
Светкавица Търговище (Търговище) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Септември 98 (Тервел) - Черноморец (Балчик)
Спартак 1918 (Варна) - Доростол-Светкавица (Силистра)
Спортист 2011 (Генерал Тошево) - Устрем Д (Дончево)
Интер (Добрич) - Шумен 2007 (Шумен)
XXX кръг
30 май 2021, неделя, 17:00 ч:
Дунав (Русе) - Интер (Добрич)
Шумен 2007 (Шумен) - Спортист 2011 (Генерал Тошево)
Устрем Д (Дончево) - Спартак 1918 (Варна)
Доростол-Светкавица (Силистра) - Септември 98 (Тервел)
Черноморец (Балчик) - Светкавица Търговище (Търговище)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Черноломец 1919 (Попово)
Ботев (Нови пазар) - Лудогорец 1945 III (Разград)

