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Община Генерал Тошево отличи и награди
заслужили учители, културни дейци и изявени деца

На тържествена церемония,
състояла се на 20 май в ритуалната зала в сградата на Общинска администрация, кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров и председателят на Общинския съвет д-р Яна Бонева отличиха
и наградиха учители, културни дейци и деца от училищата

Стоянка Стойкова - директор на ОУ „Васил Левски“ с.
Преселенци;
Веселина Кулева - преподавател в ЦПЛР-ЦРД гр. Генерал Тошево;
Вяра Костадинова - преподавател по поп и рок пеене в
НЧ „Светлина-1941“ гр. Генерал Тошево;

шево;
Александра Чимширова –
ученичка в 9 клас - СУ „Н. Й.
Вапцаров” гр. Генерал Тошево;
Росен Костадинов – ученик
в 10 клас - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Генерал Тошево;
Женя Бучекчиева – ученичка в 5 б клас - СУ „Н. Й. Ва-

Това са отличените през тази година даровити деца.

в цялата община за високи постижения.
За доказан професионализъм и постигнати високи резултати в областта на образованието и културата и по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
и на славянската книжовност,
бяха наградени с материални
награди следните дейци:
Марияна Стефанова – учител в СУ „Никола Й. Вапцаров”
гр. Генерал Тошево;
Златка Петкова – учител в
СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.
Генерал Тошево;
Екатерина Буюклиева –
учител в ПГЗ „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево;
Янка Стоянова – учител в
ПГЗ „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево;
Иванка Борисова – заместник-директор в ОУ „Христо
Смирненски“ гр. Генерал Тошево;
Камелина Иванова – учител в ОУ „Христо Смирненски“
гр. Генерал Тошево;
Даниела Николова – учител в ОУ „Христо Смирненски“
гр. Генерал Тошево;
Борис Атанасов – учител в
ОУ „Христо Ботев” с. Кардам;

Росица Танкова - секретар
на НЧ „Стефан Караджа 1941
година“ с. Чернооково.
За отлични представяне и
високи постижения на олимпиади, конкурси и състезания
в областта на науката и изкуствата бяха наградени с книга, грамота и материални награди следните ученици:
Стефани Костадинова –
ученичка в 7 б клас - СУ „Н.
Й. Вапцаров” гр. Генерал То-

пцаров” гр. Генерал Тошево;
Даниела Димитрова – ученичка в 7а клас - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Генерал Тошево;
Ренета Енчева – ученичка в
7 а клас - СУ „Н. Й. Вапцаров”
гр. Генерал Тошево;
Боян Илиев – ученик в 9
клас - СУ „Н. Й. Вапцаров” гр.
Генерал Тошево;
Иво Димитров – ученик в 8
а клас - ПГЗ „Тодор Рачински”
гр. Генерал Тошево;

Жанет Георгиева – ученичка в 8 а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Момчил Буюклиев – ученик
в 8 а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Стела Евтимова – ученичка
в 10 а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Златина Няголова – ученичка в 10 а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Полина Илиева – ученичка
в 10 а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Иван Йорданов – ученик в
10 а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Ради Илиянов Илиев – ученик в 9а клас - ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Мадлен Власева – ученичка в 6 клас - ОУ „Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево;
Жени Енева – ученичка в 6
клас - ОУ „Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево;
Петя Михайлова - ученичка в 7 клас - ОУ „Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево;
Светослав Тодоров - ученик в 4 клас - ОУ „Христо
Смирненски” гр. Генерал Тошево;
Виктория Иванова – ученичка в 5 клас - ОУ „Христо
Ботев” с. Кардам;
Мира Тодорова – ученичка в школа по изобразително и
приложно изкуство „Палитра“
при ЦПЛР – ЦРД;
Преслава Господинова –
фолклорен изпълнител от НЧ
„Стефан Караджа 1942 г. ”
село Малина.
В рамките на церемонията по награждаване имаше
кратка музикална програма,
включваща изпълнения на даровитите деца от ЦПЛР – ЦРД.

Снимка за спомен с всички наградени учители и културни дейци.

Уважаеми учители и културни дейци,
Скъпи ученици,
Уважаеми жители на община Генерал Тошево,
Днес празнуваме стремежа към усъвършенстване и жаждата за знание. Отбелязваме 24 май - Ден на светите братя
Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
На този ден изпитваме огромна гордост от делото на солунските братя. Дело, излязло извън българските граници
и осветило с писаната благодат цялата европейска цивилизация и славянска култура.
Това е денят, в който отдаваме почит към всички радетели за духовност, съхранили през вековете нашата словесност и култура, към всички, които със своя неуморен и
всеотдаен труд продължават това дело, за да ни дарят с духовни сили и културен разцвет, които ще пребъдат във времето чрез идните поколения.
Уважаеми съграждани,
Пожелавам Ви да сте устремени към висините на познанието и да сте верни негови защитници! Бъдете здрави,
одухотворени и горди със стореното от предците ни!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево
През миналата седмица представители на Общински
Младежки съвет се срещнаха с кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, за да представят пред
него своите виждания за развитието на града и общината. След срещата, на своята официална страница в
една от социалните мрежи, младежите написаха:
„Сътрудничеството и приемствеността между поколенията са едни от основните принципи, на които се основава
демократичното общество. В много малко Общини в България има партньорство между местната власт и младите хора. Ние сме горди, че Община Генерал Тошево е сред тях.
Партньорството между нас – представителите на ОбМС и
местната власт изгради у нас – младите хора чувство на
заинтересованост и съпричастност към обществените
проблеми и според нас спомогна и за повишаване на доверието към местната власт.
Вече реализирахме много наши инициативи с помощта
на Общинска администрация, а и предстои реализацията
на още много. Община Генерал Тошево ни отделя внимание
и заедно с нас споделя нашите тревоги за настоящето, очаквания за бъдещето и мечтите ни за един разумен и подобър свят. За тези години ние натрупахме опит в обществената работа и разбрахме, че да работиш за благото на
обществото е много отговорно. Поемайки предизвикателството, ние искаме все по-активно да се включваме в дейностите и инициативите, които ще доведат до просперитет
на нашия град и община.
Ние, представителите на Общински младежки съвет сме
млади, но мислим за своето бъдеще. Искаме да покажем
на всички, че можем да бъдем самостоятелни и да поемаме своите отговорности. Мислим, че нашите идеи и решения ще са в помощ на общината.
Благодарим Ви за доверието, господин Димитров!“
Общински Младежки съвет
град Генерал Тошево

2

25 МАЙ 2021 Г. БР. 21 (3773)

ОИЦ-Добрич близо до гражданите

С изнесени приемни и открити щандове, експертите
от Областен информационен
център – Добрич популяризираха фондове на ЕС в България в общините Каварна, Балчик, Шабла, Тервел, Крушари и Генерал Тошево. Срещите се проведоха в периода 1117 май 2021 г., като близо 100
заинтересовани лица получиха безплатна информация
за актуалните и предстоящи
процедури по Оперативните
програми 2014-2020 г., Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и
Програмата за морското дело
и рибарство 2014-2020 г. Това е първата обиколка за 2021
година.
Земеделските производители активно се интересуваха
от отворената до 23 юли 2021

г. за кандидатстване подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя ще
финансира проекти на регистрирани от най-малко 36
месеца земеделски стопани
и признати групи/организации на производители за колективни инвестиции. Интерес предизвика и отворената
от 17 май подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“.
На откритите щандове бяха отправени и запитвания за
условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ по предстоящите
подмерки 6.1 „Създаване на
стопанства на млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за

развитието на малки стопанства“, планирани да бъдат отворени през септември тази
година. С по 25 000 евро ще
бъдат подкрепени младите земеделски стопани за създаване и развитие на стопанства,
а малките земеделски стопанства ще бъдат финансирани с
по 15 000 евро.
Посетителите на откритите
приемни се интересуваха и от
мерките за запазване на заетостта към Агенцията по заетостта. По проект „Заетост
за теб“ работодателите могат да наемат безработни лица, като по проекта се покриват разходите за субсидирана
заетост за период до 6 месеца в размер на минималната
работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. Средствата по проект „За-

пази ме“ са насочени към подкрепа на служителите в предприятия, които са преустановили дейност и са били в
неплатен отпуск след наложените противоепидемични
мерки. За запазване на заетостта на работниците и служителите в секторите хотелиерство и ресторантьорство,
транспорт и туризъм се предоставят 290 лв. компенсации
по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на
пандемията от Сovid-19“.
С проведената изнесена
приемна ОИЦ-Добрич повиши
и информираността на гражданите относно предоставяните от центъра услуги. На
всички посетители бяха раздадени рекламни и информационни материали, изготвени
от екипа на центъра.

Експозицията „Граници и съдби. Добруджа 1940 година“
гостува в Исторически музей – Генерал Тошево

На 18 май, когато се отбелязва Международният ден на музеите, в Исторически музей – град
Генерал Тошево, беше открита изложбата „Граници и съдби.
Добруджа 1940 година“. Експозицията на Регионалния исторически музей в Добрич е посветена на 80-годишнината от подписването на Крайовския договор и
възвръщането на Южна Добруджа
към пределите на България.
Богатият снимков материал
проследява поредица събития:

подписването на Крайовския договор, влизането на българската армия в Южна Добруджа, което става в периода 21.09.1940 –
1.10.1940 г., радушното посрещане от добруджанци на българските воини. Показано е и
преселването на севернодобруджанци в Южна Добруджа, в периода ноември-декември 1940
г.. В експозицията са включени много вещи и документи, някои от които се показват за първи път пред публика. Това са до-

кументи от работата на комитета
по посрещането на българската
армия, сформиран от видни добричлии. Интерес предизвиква и
колекцията от първодневни пликове, пощенски марки и картички
издадени във връзка с възвръщането на Южна Добруджа към България. Специално място в изложбата е отделено на отразяването
на паметното събитие от българската преса. Показани са различни вестници от периода септември-ноември 1940 г., сред които

Директорът на Историческия музей в града Цветелина Христова
разказва подробности за изложбата.

Симона Николова
Всяка година, в навечерието на най-българския празник,
от нашата гимназия изпращаме поредния випуск. Гледали
сме как като едни истински бели лястовици отлитат и се откъсват от може би най-лесния
етап от своя живот. Днес е денят, който чакаме от деца.
Е, този ден дойде, но ние вече не сме деца. Днес ние сме
големи, можещи и готови да поемат по необятния път на живо-

та хора. За нас този ден е специален. Как неусетно изминаха
тези 12 години..? Вълнението
и емоциите, които изпитваме
днес, не могат да бъдат описани с думи!
Преди четири години, прекрачвайки прага на Професионална гимназия по земеделие
,,Тодор Рачински”, ние не знаехме какво ни очаква, но знаехме със сигурност, че сбъдваме една своя мечта. Нямахме ни най-малка представа колко много ще се променим и колко много ще израснем. Макар
че стъпвахме плахо по широките коридори, знаехме, че това, което правим, е най-правилното. Знаехме, че нещо голямо предстои. През всички тези години често бяхме изправяни пред редица възможности и
предизвикателства, в които се
спускахме без дори да се замислим, защото знаехме, че каквото и да става, ние винаги сме
победители.
Направихме го! Успяхме! Постигнахме една от нашите це-

ли – завършихме средното си
образование! Това звучи вълнуващо, но и страшно. А сега накъде?
Тук е момента, от името на
всички абитуриенти от випуск
2021г., да благодаря на всички учители, които, докато търпеливо ни преподаваха уроците, винаги намираха по мъничко време в часовете да ни дадат по няколко съвета за това голямо приключение, което
ни предстои, наречено ЖИВОТ.
Благодарим ви за това, че повярвахте в нас и за миг не се
поколебахте в нашите възможности. За това, че ни научихте
да не се отказваме и да не се
спираме пред нищо и никого.
За това, че ни научихте, преди
всичко, да бъдем хора. Бъдете
сигурни, че ние винаги ще помним вас и всичко, което направихте за нас! Благодарим, че ни
позволихте да бъдем част от семейството на ПГ по земеделие
,,Тодор Рачински”!
Ние, учениците от 12. клас,
изказваме своите благодарнос-

„Зора“, „Утро“, „Варненска поща“, „Черно море“, „Добруджански глас“.
Посетителите могат да видят
българско знаме, което се е вяло на 25.09.1940 г. в центъра на
града, една от хилядите копринени кърпички с които жените от
дружество „Майчина грижа“, закичват всички войници, офицери и официални лица. В изложбата са включени и експонати от
Регионален исторически музей –
Силистра, като значки, кокарди,
сребърна табла, с които са посрещани войските в града. Отделено е и място и на създателите
на химна на Добруджа – Любомир
Бобевски и Александър Кръстев.
Изложбата ще гостува в Исторически музей – Генерал Тошево до края на месец юли, а директорът на музея Цветелина
Христова кани всички жители
на общината, деца и ученици да
разгледат интересната експозиция. „Паната, вещите и документите са наистина уникални
и много интересни. Струва си
да бъдат разгледани. Изложбата ще остане чак до края на месец юли, така че всеки може да
я посети. Не на последно място
искам да честитя Международния ден на музеите на всички
колеги и да им пожелая да бъдат здрави, мотивирани и отговорни в своята работа“, заяви
Цветелина Христова.

ти и към нашите родители, които бяха неимоверно до нас през
всичките тези дълги 12 години.
Благодарим ви за подкрепата,
за безсънните нощи, прекарани с нас, и за рамото, на което
винаги можехме и още можем
да се облегнем. Благодарим
за вдъхновението да следваме
мечтите си. Обичаме ви!
Скъпи съученици, заедно
преминахме през какво ли не.
Имали сме както хубави, така
и не толкова приятни моменти,
а и как иначе, без тях не може.
Но винаги сме успявали да преодолеем различията и да се забавляваме наистина много. Сега ни предстои трудната част,
а именно да се срещнем очи в
очи с Живота. Бъдете внимателни, пишете своята история бавно, четливо и красиво!
Пожелавам на всички ни много здраве, смелост, любов и още
повече успехи! На добър час,
приятели!
Симона Николова
XII клас, ПГ по земеделие
„Тодор Рачински“

Откриха 643 антични предмети
в дома на мъж от село Рогозина
Окръжна прокуратура - Добрич ръководи досъдебно
производство за намерени
културно – исторически ценности, за които властите не
са сигнализирани в законоустановения срок.
При обиск в дома на 44-годишен мъж от добричкото
село Рогозина, са намерени и иззети общо 643 антични предмети – римски и гръцки монети, пръстени, печат и
други. Иззети са също два детектора за метал, с които се е
извършвала дейността по откриването на културно – историческите ценности. Пред-

Петър Желев

По повод отминалия 24 май
– Ден на светите братя Кирил
и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност, на
страниците на любимия вестник публикуваме словата на
двама от абитуриентите от
Випуск 2021, които те изнесоха в деня на своето изпращане – 14 май в СУ „Никола Й.
Вапцаров“ и ПГ по земеделие
„Тодор Рачински“. Правим изричното уточнение, че словата са писани специално за изпращането на абитуриентите,
а не за 24 май.
Днес аз се изправям пред
вас не като Петър Желев, а
като Петьо, който започна
своето образование в сградата зад мен преди около 12
години. Представете си онова малко момче, онова крайно
любопитното, с обелените колена и голямата усмивка – това бях аз. В това училище премина по-голямата част от съзнателния ми живот – днес аз
съм тук и Ви говоря именно
защото това училище съществува, днес аз мога гордо да
кажа името си точно заради
това училище, мога да мисля
в пълния смисъл на думата,
защото тази сграда зад мен я
има. И не ме разбирайте погрешно – в мазето на училището няма атомен реактор,
който да ни стимулира. Поне
аз не знам за такъв... Духът на
СУ „Никола Йонков Вапцаров“
се крие в хората. От името на
12 клас благодаря на всички
наши учители, възпитатели,
благодаря на забавните лелички, които ни научиха колко твърда е дръжката на метлата, благодаря на медицинската сестра, която неведнъж
предотврати нашия физиче-

стои да бъдат изготвени експертизи на иззетите предмети.
Полицията в Генерал Тошево е действала по сигнал. Няма данни 44-годишният мъж
да е член на иманярска група,
по-скоро е работел сам. Направил е опит да продаде част
от антиките, което е довело
до подаване на сигнал в полицията. Мъжът не е арестуван и
все още не е разпитан.
Под надзора на прокурор от
Окръжната прокуратура работата по документиране и доказване на извършеното престъпление продължава.
ски разпад, трябва да благодаря и на параджията, и на
чичо Кольо, който извършваше животоспасяващи операции на сградата зад мен, след
като ние използвахме детската си сила недотам рационално. Казвам огромно благодаря
на всеки, който дори за миг е
контактувал с някой от нас.
Вие всички сте важни, защото ни създадохте.
За 12 години в това училище разбрах едно – българската образователна система не
дава нищо никому, тя просто позволява да си вземеш.
Скъпи учители, не се старайте да давате всичко възможно на своите ученици, накарайте ги да искат да вземат.
И още един съвет – не всички птици пеят добре, както и
не всички ученици обичат да
учат, повечето птици обаче
летят, по същия начин помогнете на учениците да полетят, да се отделят от блатото
на посредствеността. Оттам
нататък всичко е лесно – щом
птицата полети, тя ще намери
нови хоризонти, ще успее да
осъществи мечтите си, ще може да е щастлива.
Скъпи мои съученици, за
последните няколко години
за мен беше истинска привилегия да бъдем в един клас.
Випуск 2020/2021 г. е съставен от невероятни таланти
– художници, певци, програмисти, спортисти, полиглоти, бъдещи медици, учители,
адвокати, кулинари и най-важното – човеци. Запазете детската си невинност, бъдете
упорити и трудолюбиви, свободни, но не и необуздани,
горди, но не горделиви, амбициозни, но не фанатични.
От името на 12 клас желая успех на 4, 7 и 10 клас за
предстоящите им изпити. Разгърнете своя потенциал и покажете що е то умният и трудолюбив вапцаровец. Моля Ви
пък да ни пожелаете успех на
Държавните зрелостни изпити и късмет в непредвидимото ни бъдеще. Не ни запомняйте като поредния випуск,
ние не сме нито обикновени,
нито посредствени.
Благодарим Ви от сърце!
Петър Желев
XII клас,
СУ „Никола Й. Вапцаров“
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Първите 100 дка инвазивни чужди видове са
почистени по проекта „Горите на Североизтока“

През миналата седмица започнаха теренните работи по
природозащитен проект на
СИДП „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообита-

ния от мрежата Натура 2000
в Североизточна България“
LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE
IASHAB /кратко име „Горите
на Североизтока“/.
На територията на ДГС-Генерал Тошево са почистени

първите 100 декара, върху
които бяха премахнати дърветата от вида акация. От Североизточното държавно предприятие уточняват, че този
вид е инвазивен, привнесен е
отвън, и се използва предим-

но за производство на биомаса. Основното предназначение на вида – достигане на
кулминация в растежа (за период от 15-20 години), след
което се пристъпва неговото
отсичане и подмяна.
Такива насаждения се ползват неколкократно /3-4 ротации/, след което е необходимо да бъдат залесени отново.
Целта на проекта е възстановяване на местообитания по
екологичната мрежа Натура
2000, като вместо акация ще
бъдат използвани местни видове типични за Североизточна България. Предстои на терена да бъде извършена почвоподготовка, след което през
2022 година ще се извърши и
залесяване.
„Горите на Североизтока“ е
проект на стойност 1 386 763
евро, като средствата ще послужат за премахване на инвазивни видове и възстановяване на полезащитни пояси на
площ от 2000 декара. Мащабното залесяване ще се извърши на територията на Добрич,
Генерал Тошево и Балчик в
рамките на 4 години.

Победа в последния домакински двубой на „Спортист – 2011“
Отборът на „Спортист –
2011“ приключи по отличен
начин домакинските си срещи в шампионата на Североизточната Трета лига. Възпитаниците на старши треньора
Димчо Филев надиграха с 2:0
силния тим на „Устрем – Д“
(Дончево) в двубой от предпоследния кръг на първенството, пред многобройната
публика на градския стадион
в Генерал Тошево. Успехът затвърди доброто представяне
на отбора през пролетта и категорично му бетонира 11-то
място в крайното класиране.
Гостите от Дончево дойдоха за срещата в ролята на фаворити и с нагласата за спечелването на лесни три точки. Футболистите на „Спортист – 2011“ обаче определено бяха готови за битка. Още
в началните минути на двубоя се видя, че защитата на
домакините ще има доста работа. Отборът на „Устрем – Д“

владееше топката и опитваше
разнообразни атаки, които
обаче се разбиваха в отбранителния вал на „Спортист2011“. В средата на първото полувреме нападателят
на домакините Росен Николов беше повален в наказа-

Покана за събрание

Управителният съвет на ЗК „Пастир“, град Генерал Тошево,
свиква редовно годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 12 юни 2021 г. от 08:30 часа в НЧ „Иван Вазов – 1946“
, град Генерал Тошево, квартал Пастир, при следния дневен
ред:
1. Вземане на решения за прекратяване на членствени правоотношения с член-кооператори, изслушване на постъпителни молби за изтегляне на дялов капитал и утвърждаване на решения на Управителния съвет за приемане на нови членове.
2. Отчет на Управителния съвет за годишната дейност на кооперацията за 2020 г., годишен финансов отчет на кооперацията за 2020 г.
3. Отчет на Контролния съвет за 2020 г.
4. Вземане на решение за одобряване на отчета на Управителния съвет за годишната дейност на кооперацията за 2020 г.
5. Вземане на решение за одобряване на финансовия отчет.
6. Вземане на решение за одобряване на отчета на Контролния съвет за 2020 г.
7. Вземане на решения за работата на кооперацията през
2021 г.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще
се проведе един час по-късно – от 09:30 часа, при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗК.
Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоставени за разглеждане на членовете на Общото събрание след
5 юни в офиса на кооперацията по седалище и адрес на управление.
Управителен съвет на ЗК „Пастир“

телното поле на противника и главният рефер отсъди
дузпа, която беше бурно оспорвана от щаба на гостите.
Все пак след минути на спорове Виктор Димитров превърна 11-метровия наказателен удар в гол и изведе дома-

Покана

кините напред в резултата.
През второто полувреме
„Спортист – 2011“ заигра подобре. Пред отбора се откриха повече пространства и повече положения за гол. Гостите от своя страна бяха все
по-настъпателни в желанието си да изравнят резултата, но бяха тотално отчаяни
от стража на домакините Георги Георгиев. В последната
минута на срещата той дори
спаси дузпа, отсъдена за игра с ръка на защитник в наказателното поле. В даденото
от съдията продължение на
двубоя Росен Николов остана сам срещу вратаря на „Устрем – Д“ и с много прецизен
и силен удар оформи крайния резултат – 2:0 за „Спортист – 2011“.
В следващия кръг, който е последен през този сезон, нашите момчета гостуват в Шумен за среща с местния тим.

за редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите на Кооперация „Демокрация“, град Генерал Тошево,
община Генерал Тошево
Управителният съвет на Кооперация „Демокрация“ с ЕИК
834003178 със седалище и адрес на управление град Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ 8, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно Общо
събрание на член-кооператорите, което ще се проведе на 29
май 2021 г. от 09:00 часа в стопанския двор на Кооперация
„Демокрация“ в град Генерал Тошево, ул. „Иван Куманов“ 2,
при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори;
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2020 г.;
3. Отчетен доклад на КС за 2020 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията през 2020 г. и одиторския доклад за 2020 г., приемане
на решение относно финансовия резултат на кооперацията за 2020 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2020 г.;
6. Избор на одитор на кооперацията за 2021 г.;
7. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден, от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет

ОБЯВА

На основание Заповед № 474/21.05.2021г. на кмета на
Община Генерал Тошево, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения № 1-15 от 18.02.2021г. и № 2-5 от 29.03.2021г. на Общински съвет Генерал Тошево е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
За отдаване под наем на следните недвижими имоти –
публична общинска собственост:
1. Село Йовково – помещение в сградата на кметството,
находящо се в ПИ №34045.501.212.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовково, съгласно АОС
№ 4604/08.04.2020 г., вх. рег. №752, акт №86, вписан на
13.04.2020 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; площ от
17.00 кв. м., начална месечна наемна цена от 20.40 лв.
2. Град Генерал Тошево – място за поставяне на автомат
за топли напитки на IV етаж в сградата на Общинска администрация, находяща се в УПИ №IV-627, в кв. 63 по ПУП на
града с административен адрес гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, съгласно АОС № 4029/03.11.2016г. вписан под №146, вх. рег. №3383 вписан на 30.11.2016г. в СВ
Генерал Тошево при АВ София; площ от 1.00 кв. м.; начална
месечна наемна цена от 85.00 лв.
Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под
наем, се получава в стая 411, срещу 10.00 лв., платими в
брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на
04.06.2021 г. Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота се внасят в касата, находяща се на I етаж в
сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или
по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк”
АД, офис Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се
приемат до 15:00 часа на 04.06.2021 г. Оглед на обектите
може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.
Публичният търг ще се проведе на 08.06.2021 г. /вторник/
от 9:00 часа в административна сграда на община Генерал
Тошево, в зала „Дора Габе“, на третия етаж. 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.

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
най-високо 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

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.
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Бронзов медал от Държавното лично първенство
по вдигане на тежести за СКВТ „Генерал Тошев“

Между 5 и 9 май в град Хасково се проведе Държавното лично първенство по вдигане на тежести. Надпреварата протече при изключително
сериозна конкуренция между
именити клубове с традиции
от цялата страна. Сред тях
беше и отборът на СКВТ „Генерал Тошев“ от нашия град,
воден от старши треньора Ди-

митър Димитров. Неговата селекция се включи в шампионата с общо 10 участници в три
възрастови групи – момчета,
кадети до 15 години и кадети
до 17 години.
При момчетата СКВТ „Генерал Тошев“ участва със седем тежкоатлети. При най-леките (в кат. до 30 кг.) Беркан
Салиев завърши на четвърто

място, като малко не му достигна да се качи на почетната
стълбичка. В същата категория Джанер Севдалинов и Шабан Рамаданов останаха съответно на шесто и седмо място.
В кат. до 35 кг. Озан Рамаданов завърши девети. В кат. до
40 кг. Георги Георгиев завърши на шесто място, Християн
Атанасов на седмо, а Димитър

Илиев на десето.
При кадетите до 15 години, клубът от Генерал Тошево
участва с двама представители. Мелих Рамаданов завърши
седми в кат. до 49 кг., а Мартин Мартинов остана на четвърто място в кат. до 67 кг. И
тук малко не достигна за място в Топ 3.
Все пак СКВТ „Генерал Тошев“ имаше представител,
който се окичи с медал и това стана при кадетите до 17
години, където най-добрият
състезател на клуба Есер Исмаил спечели бронзов медал
в крайното класиране. Той се
пребори за място на почетната стълбичка с трето място в движението изхвърляне
и четвърто място в движението изтласкване, което се оказа достатъчно в двубоя да се
окичи с бронза.
Старши треньорът на клуба Димитър Димитров определи представянето на момчетата като много добро и призна,
че отборът вече има покана за
участие на силния турнир Купа „Русе“, който се провежда всяка година в началото
на месец юни. „Момчетата са
амбицирани и там да се представят на ниво и да спечелят
поне няколко медала“, заяви
Димитър Димитров.

Бронзовият медалист Есер Исмаил заедно със своя треньор Димитър Димитров.

90 години организиран конен спорт в община
Генерал Тошево беше отбелязан със състезание

На 22 май на тренировъчното игрище в град Генерал
Тошево се проведе силен турнир по прескачане на препятствия с участващи клубове от
цяла Североизточна България. Надпреварата се състоя
във връзка с отбелязването
на 90-годишнина от създаването на конния спорт в нашата община.
В програмата на състезателния ден бяха заложени
три дисциплини – прескачане на препятствия до 90 см.
– за млади коне, любители и
деца, прескачане на препятствия до 100 см. – без ограничения в класа (по хронометър) и прескачане на препятствия до 120 см. – без ограничения в класа (еднократен
бараж). В трите дисциплини участваха над 20 жокеи с
техните породисти коне и кобили.
В първия паркур – до 90
см. за млади коне, любители и деца, на първо място завърши Румен Димов с кобила
Кордоба от СККС „Варна“. На
второ и трето място завършиха две млади дами – съ-

ответно Екатерина Беккер с
кон Лоржентал от СККС „Свети Георги“ (Варна) и нейната
съотборничка в този клуб Десислава Костадинова с кобила Капилана.
В следващата дисциплина – до 100 см. по хронометър, без грешка и с най-добро време завърши Павлин
Димитров с кобила Академия
от СККС „Ангард“ (Варна). На
второ място финишира Ста-

нислав Сократев с кон Континентал от СККС „Стоян Делев“, а трети се нареди Виктория Петрова с кон Команчи
от „Станил“ (Варна).
В най-интересната дисциплина – 120 см – еднократен бараж, първото място беше завоювано от амазонката
Виктория Петрова с кон Команчи от „Станил“ (Варна),
следваната от Деян Балчев с
кобила Дага от ККС „Заря 95“

В рамките на два дни – 20 и 21 май, Генерал Тошево се
превърна в притегателен център на детския баскетбол. За
поредна година градът ни прие домакинството на силен
баскетфест за деца до 10 години. Събитието, което се проведе в спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“, беше открито лично от кмета на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров.

В надпреварата се включиха над 200 деца от общо 17 отбора от градове от Североизточна България – домакините от „Спортбаскет ГТ“, „Добрич 93“, „Черноморец“ (Балчик), „Спартак“ (Варна), „Вълци“ (Разград), „Черно море Тича“ (Варна), „Светкавица“ (Търговище), „Дунав 2016“ (Русе), „Шумен“, „Силистра“, „Ънстопабъл“ (Добрич), „Росица“
(Павликени), „Лудогорец“ (Разград), „Варнабаскет“, „Старбаскет“ (Варна), „Дунав 2007“ (Русе) и „Вихър 2002“ (Вълчи дол).
Самият фестивал на баскетболната игра няма състезателен характер, а основната му идея е да бъде привлечено вниманието на най-малките и да предизвика интерес към
баскетбола. Добро впечатление с играта и дисциплината си
направиха голяма част от отборите. Въпреки крехката си
възраст, децата показаха, че обичат играта и се учат с огромно удоволствие на нея. Треньорите пък демонстрираха търпение и спокойствие при работата си с най-малките.
В баскетболния фестивал се включи и тимът на “Спортбаскет ГТ”, воден от треньора Стойо Стоев. Малките местни таланти се представиха много добре в конкуренцията на
силни състави и показаха, че дори в малък град като Генерал Тошево се работи усилено и правилно с най-малките любители на този спорт.

(Крушари) и Симона Атанасова от „Станил“ (Варна).
И в трите дисциплина бяха раздадени купи, медали
и грамоти, както и парични
награди. Те бяха в памет на
майсторите на спорта Стоян
Пантелеев и Владко Пенчев,
както и на депутата Тошко Тодоров. Индивидуални статуетки бяха връчени на десетки заслужили през годините
жокеи.

Телефон за повече информация:

0889/66 59 17

Доза смях
- Подсъдими, признавате ли, че сте убили съседа си?
- Не.
- Наясно ли сте, какво наказание е предвидено за
лъжа под клетва?
- Да, значително по-малко, отколкото за убийство.

Кратки новини
Медицински център 1 – град Генерал Тошево отново се обръща към жителите на общината за популяризиране на Общинска програма „Профилактичен преглед при специалист от
„МЦ 1 Генерал Тошево“ ЕООД по избор на пациенти в неравностойно положение”. Програмата осигурява достъпност до
всички медицински специалисти в МЦ 1 (терапевт, невролог,
очни болести, УНГ, кардиолог, гинеколог, ортопед) и включва първичен и вторичен преглед в рамките на 3 месеца. Целта е да бъдат обхванати лица, които нямат достъп до регулярни медицински услуги на територията на цялата община. Програмата е валидна до края на настоящата календарна година. Миналогодишните програми за профилактика на общественото здраве обхванаха 1 392 пациенти по десет програми.

баскетфест

* * *

РЗИ – Добрич разполага с достатъчни количества от 4-те
вида ваксини, налични в страната – „Астра Зенека“, „Пфайзер“, „Модерна“ и „Янсен“ и ежедневно ги предоставя на общопрактикуващите лекари и разкритите имунизационни кабинети в областта. От РЗИ апелират гражданите да заявяват желанието си за ваксиниране пред личните си лекари, за да получат максимално бърз достъп до ваксина. Другият начин за
заявяване на желание за ваксиниране е през електронния регистър - https://www.his.bg/bg/reservation.
Към 16 май заболяемостта е 124 на 100 000 жители на
14-дневна база, като област Добрич все още е в червената зона, въпреки трайната тенденция стойностите да намаляват.

