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Ремонтира се прилежащото пространство на Историческия музей

В началото на миналата седмица започнаха ремонтните дейности
по благоустрояване прилежащо пространство на
Исторически музей - Генерал Тошево. Строителните дейности включват
демонтирането на 345
кв. м. стари тротоари от
балчишки плочи, които
вече са компрометирани
от атмосферното влияние. На тяхно място ще
се направи циментова
изолация, ще се положи
бетон и нови балчишки
плочи. Освен това, строителните работници ще
подновят част от водосточните тръби и улуците
на сградата.
Планираните за извършване дейности се
финансират от бюджета
на Историческия музей и
са в размер на 32 959,80
лв. с ДДС.

Включете се в първото
„Пролетно почистване в града“!
Уважаеми съграждани,
След множество постъпили предложения Община Генерал Тошево реши да организира инициатива „Пролетно почистване в града“.
Затова се обръщаме към всеки, който иска и
обича да живее на чисто, да се включи в първото пролетно почистване, което ще се проведе на
29 април 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в лесопарка.
За целта Община Генерал Тошево ще осигури
чували, ръкавици и транспорт за извозване на
събраните отпадъци.
Сборен пункт на първото пролетно почистване – до входа на градския стадион (бившият паркинг на „Брезите“).
Нека не забравяме, че наш дом не са само жилищата ни, но и всичко, което ни заобикаля и
виждаме ежедневно. Да направим нашия град
по-чист е един от най-лесните начини да покажем, че не сме безразлични към бъдещето му!

Приключиха довършителните ремонти в НЧ „Пробуда – 1941“
с. Кардам. Сцената на читалището е оборудвана с нови завеси,
средствата за които са осигурени от общинската хазна. Припомняме, че през 2020 година читалищата в двете най-големи села в общината – Кардам и Спасово, придобиха изцяло нов
вид след цялостни ремонти на сградите, в които се помещават.

Поредната вандалска проява. Този път обект на необуздана агресия е соларната беседка, която бе монтирана на
градския площад преди близо месец. Соларният панел, който
се намира на покрива на съоръжението е надраскан, а капачетата на USB-отводите, вече липсват.

Последно заседание по делото
на „Русгеоком“ срещу решението
на Регионалната инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ)

Пет часа продължи последно заседание в Административен съд – Варна
по делото на „Русгеоком“
срещу отказа на РИОСВВарна на инвестиционното предложение за проучване и добив на природен
газ на територията на област Добрич.
Делото вече е изяснено от фактическа и правна
страна. Двете страни имат
едномесечен срок, в който
да изготвят писмени становища и още една седмица евентуално за реплики

и дуплики. След това в разумен срок, съдията по делото трябва да се произнесе.
Докато течеше заседанието, пред сградата на Съда се бяха събрали десетки
жители на област Добрич
и Варна, които отново се
обявиха срещу разрешаване на добив на газ в района на Добруджа. За да проследи хода на делото, в Съда беше и кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров.

Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
Поздравявам Ви с Международния ден на труда и работническата солидарност!
В основата на живота е трудът. Възпитателната му сила е двигател на общественото благополучие и просперитет. Именно затова на този
ден изразяваме почит към всички трудещи се,
към техните стремежи и борби за работа и живот при достойни условия.
Пожелавам Ви да сте здрави и да се чувствате удовлетворени от резултатите на своя труд!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево
Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
Великденските празници са тези дни през годината, които ни дават възможност да преразгледаме живота, да обърнем поглед към нас,
така че да направим първата стъпка към своето духовно прераждане. Това е времето, в което природата възкръсва, а с това и усещането
за сила и непреходност на изконните човешките ценности. С протегнати ръце следваме всеки знак около нас, който ни казва, че по-доброто предстои. Намираме надежда в цъфналото
цвете, в разлистеното дърво, в пролетната песен на птиците, в желанието за живот. Затова
и този празник съдържа в името си думата „велик“, защото ознаменува най-великото тайнство – животът в неговата многоликост.
Великден е, уважаеми съграждани! Христос
Воскресе!
Пожелавам Ви да сте здрави! Вяра и любов да
изпълват душите Ви!
Светли Великденски празници!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево

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.
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Росен Стоянов е избран за втори мандат
председател на Районния съд в Генерал Тошево

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ съдия
Росен Стоянов за втори ман-

дат председател на Районен
съд – Генерал Тошево.
Росен Стоянов има над 22
години юридически стаж в ор-

ганите на съдебната власт.
Започва работа в системата като следовател в Окръжна следствена служба - Добрич. От 2006г. е назначен за
съдия в Районен съд – Генерал Тошево, а от 2015г. е избран за председател на съда.
През февруари 2020 г., след
изтичане на първия му мандат, е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“.
Съдия Стоянов има най-високия ранг в съдебната система „съдия във ВКС и ВАС“.
Разглежда граждански и наказателни дела. Непрекъснато усъвършенства знанията си
чрез участие в широк кръг от
семинари и задълбочено изучаване на динамично променящото се законодателство.
Източник интернет

Започнаха дейностите по
косене на тревните площи на
територията на Генерал Тошево

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ДОБРИЧ

УВЕДОМЛЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩАТА НА
ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

За осигуряване пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
при прибиране и съхранение на зърнено-житните култури през 2021г. и на основание чл.13 от
Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014г. на МВР и МЗХ (обн. ДВ, бр.105 / 19.12.2014г., изм. ДВ.
бр.17 от 23 Февруари 2018г.) юридическите и физическите лица (ръководителите на фирми и
земеделски кооперации, арендаторите, частните земеделски производители и ползвателите
на земеделски земи), осъществяващи дейности в земеделските земи се задължават:
1. Организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2. Уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
3. Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията на чл. 16;
4. Организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
5. Осигуряват спазването на условията по чл. 17, 18 и 19;
6. Осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности
(ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2;
7. Носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
8. Представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи
с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
9. Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и
паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ. бр. 3 от 2009
г.).
Изискването по т.8 може да изпълните, като посетите https://kais.cadastre.bg/bg/Map. където са достъпни кадастрални карти за населените места. Върху разпечатки от картите трябва да се отбележат разположението на засетите площи с пшеница, ечемик, тритикале и другите изисквания по т.8.
При установено неизпълнение на горепосочените изисквания се носи административнонаказателна отговорност по чл.265 от ЗМВР.
Схемите може да изпращате и на следните официални електронни пощи:
fire-dobrich@mvr.bg - РДПБЗН Добрич;
fire-rs-dobrich@mvr.bg - РСПБЗН Добрич;
fire-rs-balchik@mvr.bg - РСПБЗН Балчик;
fire-rs-tervel@mvr.bg - РСПБЗН Тервел;
fire-rs-gtoshevo@mvr.bg - РСПБЗН Генерал Тошево;
fire-rs-kavama@mvr.bg - РСПБЗН Каварна;
fire-rs-krushari@mvr.bg - РСПБЗН Крушари;
fire-rs-shabla@mvr.bg - РСПБЗН Шабла.
Контакти с РДПБЗН и РСПБЗН са публикувани на http://rdpbzndobnch.simplesite.com

Приключи конкурсът за творческа изява „Моето читалище“

В края на миналата седмица приключи конкурсът за творческа изява „Моето читалище“, който бe чacт oт пpaзничнaтa пpoгpaмa
нa HЧ „Светлина - 1941“, пocвeтeнa нa 80 гoдишнинaтa oт ocнoвaвaнeтo нa читaлищe в Генерал Тошево.
Предоставяме на вашето внимание крайното
класиране от конкурса:

Първа награда – Даниел Валентинов Ковачев – IV б клас, ОУ „Христо Смирненски“, гр.
Генерал Тошево;
Втора награда – Февзие Оскан Адил – XII
клас, СУ „Никола Й. Вапцаров;
Трета награда – Ренета Тодорова Енчева –
VII а клас, СУ „Никола Й. Вапцаров.

Моето читалище
(есе)

Момент от косенето на тревните площи на междублоковите пространства

И през тази година грижата
за озеленените площи е приоритет на Общината по поддържане на чист и приветлив вид
на града
Стартира кампанията по косене на тревните площи в Генерал Тошево, като началото

бе поставено в централната
градска част. Работници, наети от Община Генерал Тошево
за поддръжка на общинските
зелени площи от петък започнаха окосяването на зелените площи. Акцията ще продължи и в междублоковите прос-

транства.
Община Генерал Тошево
призовава жителите да бъдат
съпричастни и да се включат
в пролетното почистване на
града, като отделят внимание
и грижи на прилежащите площи пред своите домове.

Поредна първа награда за талантливите деца
от ЦПЛР-Център за работа с деца

Този път наградата е за учениците от клуб „Театър и традиции“ с ръководител Веселина Кулева в раздел „Приложни
и обредни предмети“: кукли
„Лазарки“- плоски и обемни /
върху дървена, телена, картонена, глинена, мека кострукция с височина не по-малка от 20 см./ на Националния
конкурс по народно приложно
изкуство „Лазарка мома гиздава“ 2021 г. за ученици от
I до XII клас, разделени в три
възрастови групи. Конкурсът

е организиран от Министерството на образованието и
науката и Националния дворец на децата. Компетентно
жури в състав: председател Лозинка Симеонова Йорданова, НЕПС „Проф. д-р Иван
Шишманов“ и членове - д-р
Дария Панова Василева - Етнографски институт с музей
при БАН и Галя Георгиева Главен експерт при МОН прегледа, оцени и класира творбите на участниците в конкурса.

Вятърът разлюляваше клоните на близките дървета, а падналите дъждовни капки образуваха кални локви по улиците. Беше един пролетен ден, който едва започваше ....Страхотно!
Стоя на една от пейките и се взирам преминаващи хора. Погледът ми се спря пред него –
градското читалище. Моето читалище. В главата ми нахлуват спомени. Бледи спомени от най
– ранните ми детски години. Спомням си как всяка сряда мама ме водеше в читалището на
тренировки по бойни изкуства.
Срядата беше най – важният ден от седмицата за мен. Живеех заради този ден.
От малък бях увлечен от силата и красотата на това изкуство.
Стоях пред сградата и я гледах с възхищение и наслада. Толкова голяма. Погледът ми не можеше да я обхване. Имаше нещо тайнствено в нея, величествено и покоряващо. Изглеждаше
ми като абсолютен шедьовър на архитектурното изкуство. Сякаш не беше от това време, а от
времето на митовете, на великите спартанци.
Но не само това ме завладяваше и събуждаше желанието в мен да посещавам сградата и
занятията, които се предлагаха в нея. Учителят ми по бойни изкуства беше впечатляващ човек, с много широк мироглед и особена представа за света. Особена, но интересна. Той твърдеше, че киокушин (изкуството, на което ни обучаваше) е изкуство, начин за просветляване,
върховната истина и то може да отговори на всички наши въпроси. Да ни превърне във велики войни....
Тези думи се запечатаха в съзнанието ми и запалиха още повече желаието ми за тренировки.
От тогава читалището стана моя любима територия. Израстнах с него и в него. Учих се на
основни житейски истини и мъдрости, чрез „ танца” на бойното изкуство. Усещах се като истински войн – силен и непобедим.
Моето читалище. То ме изгради като характер. Беше мястото, където намерих и истински
приятели. Усещах как пораствам – не само физически.
И винаги едно остана непроменено – желанието, с което учителят ни преподаваше. Той винаги ни казваше, че нашият успех е негов успех. Никога не ни забравяше. Най – важното за него беше да ни помага, за да станем по – добри и по – значими личности от него самия.
А дали е така ?
Надявам се и вярвам, че все още има такива учители, има такива читалища – средища на
будни деца, будни учители. Различни, но винаги даващи, помагащи и разбиращи ни.
Ставам от пейката и се запътвам към вкъщи. Усмихвам се и си казвам : Утре е сряда.... Страхотно!
Първа награда
Даниел Валентинов Ковачев
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Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжка и експлоатация, чрез предоставяне под наем на Поземлен имот с идентификатор
63046.47.41 по кадастралната карта на с. Росен, представляващ територия, заета от води
и водни обекти с площ 135 783кв.м - язовир ‚‘Дрян‘‘ - публична общинска собственост, съгласно АОС №4659 /08.07.2020 г., вп. под №1439, том III, акт № 115 на 09.07.2020 г. в СВ
Генерал Тошево при АВ София, за срок от 10 /десет/ години, при начална годишна наемна
цена – 3 600.00 (три хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС или 4 320.00 (четири хиляди триста и двадесет) лева с включен ДДС, при следните условия:
1. В конкурса могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на
язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти
или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване
на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията към нея. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и
контрол на техническото им състояние „Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план
са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.
2. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не
по-ниска от началната годишна цена.
3. Гратисен период на плащане на наема е 3 /три/ години, считано от датата на сключване на наемния договор.
4. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, спечелилият участник да извърши зарибяване на язовира (сом, шаран, каракуда, белица, червеноперка и други) на стойност не по-малка от годишния наем.
5. Спечелилият участник се задължава да извърши следните дейности в имота:
- да осигури свободен достъп до зони и условия за отдих и спортен риболов на населението, като представи тарифа за предлаганите услуги;
- да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на Еньовски фолклорен събор
„Край язовира“ и други общински мероприятия, включени в културния календар на общината.
6. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка всички предписания,
касаещи наетия имот, дадени от оторизираните институции.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево ул. „Васил Априлов” № 5, в зала “Дора Габе“, на трети етаж на 05.05.2021 г. (сряда) от 09:00 часа. Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево,
намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, срещу такса от 20.00 (двадесет) лева,
до 12:00 часа на 29.04.2021 г. Документи за участие в конкурса се подават в Общинска
администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, в Информационния център на
първия етаж в сградата до 15:00 часа на 29.04.2021 г. включително. Участниците в конкурса заплащат депозит за участие в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лв. в касата
на община Генерал Тошево, находяща се в Център за услуги и информация, първи етаж
в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 или по
IBAN сметка на община Генерал Тошево BG04 CREX 9260 3314708701, BIC код CREX BGSF
при “Токуда банк” АД, офис Генерал Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 29.04.2021 г., след закупуване на тръжни документи.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община
Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/2020, вътр. 39.

Заповед
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, заповед №РД-09-385/13.04.2021г. на Министъра на земеделието, храните
и горите, относно забрана улова на риба по чл. 32, ал. 1, и ал. 4, съгласно Приложение №1,
т. Б5 от Закона рибарството и аквакултурите, заповядвам:
1. ЗАБРАНЯВАМ улова на риба в язовир „Дрян“, представляващ поземлен имот с идентификатор 63046.47.41 по кадастралната карта на с. Росен, през периода на нейното размножаване.
2. Срока за забраната на улова на пролетно-лятно размножаващите се риби е от
15.04.2021г. до 31.05.2021г.
Заповедта да се сведе до знанието на следните лица: Тошко Тачев – кметски наместник
на с. Красен и Анка Ангелова – кметски наместник на с. Росен, за сведение и изпълнение.
Заповедта да се публикува на интернет-страницата на Община Генерал Тошево.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Деян Димитров – зам.-кмет на община Генерал Тошево.
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Генерал Тошево

ОБЯВА

Община Генерал Тошево обявява процедура за отдаване под наем, чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, а именно: Комплекс Басейна, представляващ: сграда със ЗП
426 (четиристотин двадесет и шест) кв. м, масивна конструкция, построена през 1973 г., реконструирана през 2011 г., соларна тераса със ЗП 174 (сто седемдесет и четири) кв. м, изградена на кота +4.00 през 2011 г., дървен навес „Заведение за обществено хранене“ със ЗП
114 (сто и четиринадесет) кв. м, построен през 2011 г., машинно помещение /помпена станция/ със ЗП 62 (шестдесет и два) кв. м, масивна конструкция, построено през 2009 г., открит
плувен басейн с размери: дължина 25 (двадесет и пет) м., ширина 12.50 (дванадесет метра и
петдесет см.) м., обем 380 (триста и осемдесет) куб. м., площадка за душове със ЗП 21 (двадесет и един) кв. м., изградени в дворно място с площ 1 776 (хиляда седемстотин седемдесет
и шест) кв. м. – публична общинска собственост, съгласно АОС №4750/10.03.2021г., вх. Рег.
№477, том ІI, акт № 28 на 11.03.2021г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, находящ се в УПИ
V - 2024, кв. 95 по плана на град Генерал Тошево, за срок от 10 /десет/ години, при начална
годишна наемна цена – 24 700.00 (двадесет и четири хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС или 29 640.00 (двадесет и девет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с включен
ДДС, при следните условия:
1. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не пониска от началната годишна цена.
2. Гратисен период на плащане на наема е 2 /две/ години, считано от датата на сключване на наемния договор.
3. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят се задължава да извърши ремонтни дейности в имота, с които същият ще се използва по предназначение, съгласно Закона за туризма и Закона за физическото възпитание и спорта.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево ул.
„Васил Априлов” № 5, в зала “Дора Габе“, на трети етаж на 07.05.2021г. (петък) от 09:00 часа.
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, срещу такса от 20.00 (двадесет) лева, до 12:00 часа на 05.05.2021
г. Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15:00 часа на 05.05.2021 г. включително.
Участниците в конкурса заплащат депозит за участие в размер на 2 470.00 (две хиляди четиристотин и седемдесет) лв. в касата на община Генерал Тошево, находяща се в Център за
услуги и информация, първи етаж в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Генерал Тошево BG04 CREX 9260
3314708701, BIC код CREX BGSF при “Токуда банк” АД, офис Генерал Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 05.05.2021 г., след закупуване на тръжни документи.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20,
вътр. 39.

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.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за връзка: 0879/23 00 24.
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
На 28 април 2021 г. се навършват
3 години от смъртта на

Явор Ивелинов Георгиев
на 23 г.

Защо животът винаги ни взема всичко,
на което толкоз много ний държим?
Защо така ужасна е съдбата
и удря там, където най-боли?
Защо смъртта коси цветята,
а всеки плевел просто си стои?
С обич от семейството
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„Спортист – 2011“ с трета победа в последните
четири двубоя в Североизточната Трета лига

Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) продължава с добрите изяви в
шампионата на Североизточната Трета лига. В двубой от
24 кръг на надпреварата, възпитаниците на треньора Димчо Филев постигнаха минимална победа с 1:0 при гостуването си в Нови пазар на
местния „Ботев“. По този начин „Спортист – 2011“ удължи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
--.

серията си на четири поредни срещи без поражение, като в този период тимът е регистрирал три победи и едно
равенство.
Двубоят в Нови пазар беше абсолютно равностоен, въпреки че домакините създадоха малко повече и по-чисти положения пред вратата
на „Спортист – 2011“. Футболистите на „Ботев“ бяха под-

крепяни от своята публика,
която за първи път от доста
време насам, имаше възможността да се наслади на футболен двубой. Отборът от Генерал Тошево обаче проведе
отличен тактически дуел със
своя опонент и изигра хитро
и умно своите шансове. Единственото попадение в срещата падна в средата на второто полувреме, когато при ед-

Североизточна Трета лига Класиране
М
П
Р
З
ГР
Спартак 1918 (Варна)
23
17
5
1
65:9
Черноморец (Балчик)
22
15
3
4
58:20
Светкавица Търговище (Търговище)
23
15
1
7
55:21
Шумен 2007 (Шумен)
22
14
2
6
50:29
Септември 98 (Тервел)
23
13
4
6
45:21
Лудогорец 1945 III (Разград)
22
12
5
5
60:20
Дунав (Русе)
22
12
3
7
40:26
Устрем Д (Дончево)
23
12
2
9
45:36
Черноломец 1919 (Попово)
23
11
4
8
48:29
Доростол-Светкавица (Силистра)
23
9
2
12 24:43
Ботев (Нови пазар)
22
6
3
13 22:49
Спортист 2011 (Генерал Тошево)
23
6
2
15 27:69
Тополи 2010 (Тополи)
23
4
1
18 19:55
Интер (Добрич)
22
1
1
20 16:92
Кубрат 2016 (Кубрат)
22
2
2
18
9:64
Бенковски (Бяла, обл.Русе)
0
0
0
0
0:0

Т
56
48
46
44
43
41
39
38
37
29
21
20
13
4
8
-

на контраатака Георги Божков се разписа за 1:0. Четвърт
час преди последния съдийски сигнал домакините пропуснаха дузпа и това тотално
ги обезсърчи.
В идния 25 кръг, който ще
се играе навръх Великден –
на 2 май, по програма тимът
на „Спортист – 2011“ ще почива. След това е междинният 26 кръг, който ще се проведе на 5 май. Тогава нашите
момчета също няма да играят
и ще запишат служебна победа с 3:0 над отказалия се тим
на „Кубрат 2016“. Така следващият двубой на „Спортист
– 2011“ ще бъде чак на 8 май
(събота) от 17:00 часа, когато в града ни ще гостува силният състав на „Черноморец“
(Балчик). Срещата ще се играе пред публика след падането на рестрикциите, свързани с разпространението на
коронавирусната инфекция.
Във временното класиране на Североизточната Трета лига тимът на „Спортист –
2011“ е на 12 място с актив
от 20 точки. Лидер е „Спартак 1918“ (Варна) с 56, следван от „Черноморец“ (Балчик)
с 48 и „Светкавица“ (Търговище) с 46.

„Дружба“ прибави нова точка към актива си,
„Партизан“ и „Стрела – 2020“ с тежки поражения

Отборът на „Дружба“ (Люляково) прибави една точка към
скромния си актив във временното класиране на шампионата в Регионалната „А“
футболна група – Зона „Изток“. Това се случи при гостуването на „Добруджанец“
(Овчарово) в пореден двубой
от първенството. Срещата завърши при резултат 1:1, като гостите от „Дружба“ определено могат да съжаляват за
пропуснатия шанс да измъкнат дори нещо повече от този сблъсък.
Първото полувреме завърши при нулево реми, като по-чистите положения за
гол бяха пред вратата на домакините. Футболистите на
„Добруджанец“ (Овчарово)
от своята страна пък владееха повече топката, но така и
стигнаха до точен удар. Второто полувреме започна с няколко добри атаки на гостите и при една от тях те откриха резултата. Последваха още
възможности за втори гол,
които обаче не бяха оползотворени. В две ситуации
имаше и съмнения за дузпи в
полза на „Дружба“, които бяха подминати от главния съдия. С напредване на вре-

мето домакините увеличиха
оборотите и упражниха натиск, който доведе до изравнителен гол. В самия край на
двубоя „Добруджанец“ (Овчарово) опита да стигне до победно попадение, но многобройните изсипани топки и
хаотични центрирания в наказателното поле на „Дружба“ бяха парирани от защита-

та на гостуващия тим.
Така „Дружба“ продължи с
добрите си игри далеч от дома, като в последните три такива има една победа (над
„Партизан“) и две равенства
(със „Заря – 2006“ и „Добруджанец“).
Другите два общински тима в тази група „Партизан“
(Василево) и „Стрела – 2020“

(Присад), допуснаха тежки загуби, съответно от „Калиакра
– 1“ (Каварна) с 1:6 и от „Рилци“ (Добрич) с 1:4.
Следващия кръг в Регионалната „А“ група ще се играе на
8 и 9 май. Тогава е общинското дерби между тимовете на
„Дружба“ и „Стрела – 2020“,
докато „Партизан“ приема
„Добруджанец“ (Овчарово).

Отборът на "Дружба" (Люляково) продължава с добрите си игри при
гостувания в Регионалната "А" футболна група.

Филм, създаден по едноименния разказ на
Йордан Йовков „Другоселец“, създадоха ученици от ОУ „Христо Смирненски“ град Генерал Тошево. В него участват ученици от пети и шести
клас. Оператор и монтажист на филма е Момчил Тодоров, сценаристи са Десислава Евтимова и Геновева Великова, музикално оформление -Иванка Петрова, декор и костюми - Ива
Стефанова.
Филмът е реализиран с финансови средства,
събрани по време на мартенски благотворителен базар в едноименното училище.

Фирма „Анто Рент“ ЕООД е новооткрита фирма в региона на
Добруджа и се занимава с отдаването под наем на химически
тоалетни.
Ние предлагаме набор автономни кабини за строителни
обекти и събития (публични или частни събития, концерти,
фестивали, в паркове и градини, на плажа и др.)Фирмата фокусира своята дейност върху една професия, като по този начин
се адаптира точно към Вашите очаквания!
Ние от АНТО РЕНТ използваме санитарни продукти от найвисоко качество, икономични, на най-добра цена и отговарящи
на нови нужди по отношение на устойчивото развитие. Фирмата е единствената по рода си за отдаване под наем на химически тоалетни със седалище в регион Добруджа, с което предоставя високо качество на обслужването в района!
За контакт с нас: тел: 0889 841 162
или на нашия сайт: www.antorent.com

Честито, олимпийци!

ПГ по земеделие „Тодор Рачински“
си извоюва правото да представи
България на финалния кръг от
Европейската олимпиада по
статистика.

Иво Димитров, Жанет Георгиева и Момчил Буюклиев, ученици
от VIII „а“ клас в Професионална гимназия
по земеделие „Тодор
Рачински“ ще представят България в Европейския финален кръг
на Европейската олимпиада по статистика.
В три оспорвани кръга, учениците успяха
да защитят своите знания и умения и спечелиха „билет“ за Европейския кръг на олимпиадата.
В публичния конкурс
за участие в Европейския кръг, учениците бяха избрани сред
първите пет финалисти на национално ниво,
като ще имат възможността да представят
България на финалния
кръг, в който ще участват всички финалисти
в Европа.
По време на публичния конкурс учениците
трябваше да подготвят
две презентации в рамките на 13 дни – от 19
март до 1 април 2021 г:
- Представяне на отбора и мотивите за
участие в олимпиадата
- Представяне на
идеен проект за изготвяне на видеоклип
по изпратената тема
„Официалната статистика в свят, преизпълнен с данни“
И през тази година за

членове на журито бяха определени изявени
експерти по статистика, журналистика, комуникация и визуализация на данни:
- Диана Янчева - заместник-председател
на НСИ и председател
на журито;
- Доц. Александър
Найденов - преподавател по статистика в УНСС;
- Доц. д-р Георги Бърдаров - преподавател
в
Геолого-географския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“, катедра „Социално-икономическа география“;
- Надя Кантарева-Барух - директор на Национално издателство
за образование и наука
„Аз-буки“ и главен редактор на вестник „Азбуки“ - медиен партньор на олимпиадата;
- Александър Лазаров - изпълнителен директор на фирма „Мапекс“;
- Явор Алексиев икономически и политически анализатор в
CEEMarketWatch, основател и главен редактор на „Инфограф“.
Във финалния Европейски кръг на олимпиадата учениците ще
трябва да изготвят двуминутен видео клип, с
който ще представят
България.

