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Същите шест партии влизат в Народното събрание
Междинните резултати са при обработени 95,22% от
протоколите към 10:30 часа на 11 юли

Предсрочните парламентарни избори на 11 юли възпроизведоха реплика на предишното Народно събрание, макар и
с известни промени в тежестта на отделните политически играчи. Ключовият въпрос обаче е
дали ще бъде съставено прави-

телство.
Междинните резултати на
Централната избирателна комисия, при обработени 95,22% от
протоколите показват, че коалицията ГЕРБ – СДС води с 23,91%.
„Има такъв народ” на Слави Трифонов печели 23,66% от гласо-

вете на хората в страната, покачвайки с близо 5% резултата
си от месец април и стопявайки преднината на ГЕРБ – СДС.
БСП за България отново е на
трето място с 13,63%, следвани
от „Демократична България” с
12,55%. ДПС остава на пето мяс-

Както през април, така и сега, място в новия парламент намират шест политически формации.

то с 10,59%. Последната шеста
политическа сила, която намира място в следващото Народно събрание е „Изправи се! Мутри вън!“, която печели 5,04% от
гласовете. Всички останали партии, коалиции и движения не успяват да преминат прага от 4%,
необходими за влизане в парламента.
Всички тези данни са при
95,22% обработени протоколи
към 10:30 на 11 юли, когато е
редакционното приключване на
вестник „Добруджански глас“.
В следващия брой на любимия
вестник, ще може да намерите крайните резултати от парламентарните избори и народните представители от 8 МИР –
Добрич.
Официалните резултати трябва да бъдат обявени до 4 дни –
най-късно на 15 юли, а имената
на избраните за народни представители – най-късно на 18
юли. След това президентът Румен Радев трябва да свика първото заседание на новоизбрания
46-и парламент, на което обикновено се избира ръководството
му. Срокът по конституция е до
месец след изборите - т.е. до 11
август, но очакванията на партийните централи са, че държавният глава няма да бави свикването на депутатите. Неофициално като най-вероятна се споменава датата 22 юли.

Чудни картини от пленера по живопис „Бялата
лястовица“ са наредени на изложба в читалището

На 8 юли в изложбената зала на НЧ „Светлина – 1941“ в
град Генерал Тошево официално беше открита експозицията
от картини, нарисувани от именити български художници по
време на четвъртото издание
на пленера по живопис „Бялата лястовица“, който се проведе през миналата седмица в село Красен.
Форумът отдавна се е утвърдил като празник на изобразителното изкуство – своеобразна
среща на творците с природата
и бита на Йовковата Добруджа,
която да ги вдъхновява да претворяват в багри красотата във
всички нейни форми и проявления. През тази година участници в пленера бяха Божидар Тонев и Христо Константинов от
Добрич, Светлозар Захариев и
Стоил Мирчев от София, Мариета Конова и Мартина Караиванова от Велико Търново, Валентин Георгиев от Русе и Валентин
Узунов от Ловеч. Всички те създадоха уникални творби, които
могат да бъдат разгледани всеки ден до края на месеца в културната институция.
По време на откриването
на изложбата художниците бяха наградени и поздравени от

кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. Десетки
жители и гости на града пък посетиха събитието и се насладиха на картините.
Пленерът по живопис „Бялата лястовица“ се организира от
Община Генерал Тошево и кметството в село Красен, със съдействието на Народно читалище „Йордан Йовков 1896“, село

И през новия
сезон „Спортист – 2011“ е
играе в Трета
футболна лига
стр. 4

Красен и партньорите от Сдружение на добричките художници и „Ателие 13“. Сред целите
на форума са стимулиране на
творческите търсения на творците и възможност за активна творческа работа, възникване на творчески контакти на
различни по възраст и афинитет художници, местни творци и
утвърдени автори с постоянно и

забележимо присъствие; създаване на нови художествени произведения, които да попълнят
фонда на Община Генерал Тошево с творби на живописта. Цели
се също да се популяризира община Генерал Тошево като място с атрактивна природа, богато
културно-историческо наследство, жизнено настояще и възможности за бъдещо развитие.

Картините от пленера по живопис впечатлиха много от посетителите на изложбата.

Орисаха последното
бебе за 2020 година в
община Генерал Тошево

На 7 юли 2021 г. в село Горица беше орисано последното родено бебе в община
Генерал Тошево през отминалата 2020 г. Това е Енес
Иванов Иванов, който проплаква за първи път на 31 декември в МБАЛ - Добрич. Негови родители са Галина Демирева и Иван Иванов от село Горица. Енес трябваше да

от ЦПЛР – Център за работа
с деца в града се превърнаха в орисници, които нарекоха бъдещето на малчугана за
здраве, щастие и късмет.
Младото семейство получи скромна еднократна финансова подкрепа от името
на Община Генерал Тошево,
специален медальон и други
дребни подаръци.

Момент от орисването на малкия Енес

бъде орисан на тържествената церемония, която се
състоя на 1 юни в сградата
на Общинска администрация, но за съжаление по това време беше болен. Сега,
малко повече от месец покъсно, детето и неговото
семейство беше уважено и
поздравено, както подобава
традицията.
Кметът на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров
поздрави малкия юнак и родители му, а три нежни дами

Избори 2021

Традицията да се орисва
първото бебе за годината в
община Генерал Тошево датира от далечната 2000 година. През 2011 по идея на
младите майки в общината,
се включва и наричане на последното за отминалата година бебе. От тогава повече от 20 деца са „преминали“ през приказния обичай,
в който да бъдат орисани от
млади феи, които ще направляват съдбата им през житейския път.

Политическа партия „Има такъв народ“ печели изборите
в област Добрич. При 100% обработени протоколи на СИК
в Районната избирателна комисия, партията има 24.18%,
или 14 092 гласа. Гласовете за ГЕРБ-СДС са 12 750, или
21.88% и това им отрежда второто място. Трета е коалицията на БСП – 10 386 гласа, или 17.82%. На четвърто място
е ДПС – 6 320 гласа, или 10.85%. На пето място е Демократична България – 5 131 гласа, или 8.81%. Шеста е формацията „Изправи се! Мутри вън!“ – 2 904 гласа, или 4.98%.
С „Не подкрепям никого“ са гласували 651 добруджанци.
Избирателната активност на парламентарните избори, проведени на 11 юли, за област Добрич е рекордно ниска. До избирателните секции отидоха едва 33,66 на сто
от имащите право на глас 175 912 избиратели или 59 217
души.
През целия ден най-висока беше избирателната активност в община Шабла, където гласуваха 44, 65 на сто от
имащите право на глас. Най-слабо гласуваха в община Тервел и съответно резултатът в края на изборния ден там
е 27,35%. В община град Добрич своя вот са упражнили
34,5% от гласоподавателите, с което изпреварват традиционно по-активни общини като Генерал Тошево - 32,46%
и Добричка - 34,02%. Жителите на община Балчик явно са
предпочели плажа пред избирателните секции и активността там е 33,59%. В Каварна тя е 36,22%, а в Крушари - 31,97%.
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„Заедно можем да продължим”
От 05.07.2021 година стартира предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ за
деца на възраст от 6 и 7 години по проект № BG05M9OP0012.004-0012-C01 „Заедно мо-

жем да продължим”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд. Капацитетът на летните групи сформи-

На 29 юни се проведе дейност „Училище сред природата“, финансирана от ЦОИДУЕМ по проект „Аз и ти - ние“
към СУ „Никола Й. Вапцаров“. В нея участваха 90 ученици
и 9 учители. Всички заедно посетиха биосферен резерват
„Сребърна“ и Меджиди табия - единствената у нас изцяло
запазена турска крепост в град Силистра. Всички ученици
от клубовете по интереси се включиха в еднодневни занимания и открити форми на обучение. Организирана беше и
викторина на открито ,в която учениците показаха усвоените знания и умения.

рани в двете детски градини в
града – детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи
юни“ е 30 деца.
В първият ден децата бяха тържествено посрещнати
от квалифицираните педаго-

зи – г-жа Стоянка Стоянова и
г-жа Пенка Иванова и назначените по проекта медиатори.
След това малките възпитаници поднесоха цветя на паметниците на генерал Стефан Тошев и Васил Левски. А за да се
запознаят по подробно с историята на града, бъдещите първолаци посетиха Исторически
музей гр. Ген. Тошево, където
директорът Цветелина Христова ги посрещна и показа културно-историческото наследство на община Генерал Тошево.
През целият месец на малките възпитаници в детската
градина им предстои да се забавляват, да обогатяват своите познания по български език,
математика, околен свят, да
посетят забележителностите
в нашата община и извън нея.
„Настоящият документ е
изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд.
Община Генерал Тошево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или ОП
РЧР.”

питателите подготвят с голямо
старание. Въпреки че прекараха по-голямата част от дните
в стаите на ЦПЛР – Център за
работа с деца в града, малките
патиланци намериха начини за
запълване на времето.

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 №4750/10.03.2021 г., вх. рег №477, том ІI, акт
№ 28 на 11.03.2021 г. 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:

Жътвата на лавандула започна
Започна кампанията по прибиране на лавадуловия цвят
в област Добрич. Това се случи в последния работен ден
на миналата седмица, когато
е и редакционното приключване на броя. Жътвата на лавандулата закъсня през тази година, заради дъждовете, които
през целия месец юни и началото на юли валяха над Добруджа. Последните валежи бяха в
четвъртък, като на места надхвърлиха 30 литра на кв. м. До
петъчния ден имаше официална информация за реколтирани едва 250, като добитото количество цветна маса от тези
площи е около 470 кг./дка.
Според дългогодишни производители на лавандулово масло
обаче, ароматната култура все
още не е готова за прибиране.
Има забавяне в развитието на
лавандулата и растенията в оп-

тимален растеж ще бъдат косени дори и в началото на месец
август. В момента се прибират
площите с насаждения, които
цъфтят за първа и втора година, но добивите от тях не са показателни. Липсата на достатъчно слънчеви часове пък не
може да осигури необходимите
сокове в съцветията. Не на последно място има и трети фактор – голяма част от насажденията не са се възстановили от
миналогодишната суша. Затова
очакванията тази година отново не са добри.
Въпреки всички несгоди, които търпят земеделските производители с маслодайната култура, с всяка изминала година тя заема все повече площи в областта и достига
близо 89 300 дка за стопанската 2020/21 г., при малко над 76
200 през м.г..

Патиланските забавления нямат край
Дъждовното време през отминалата седмица по никакъв начин не успя да развали
доброто настроение у децата,
посещаващи Лятна академия
„Патиланци“ и да наруши ежедневните дейности, които въз-

О Б Я В А

В един от дните малчуганите трябваше да направят интересни релефни апликации,
а получените творби бяха наистина уникални. Сред тях личаха плажни пейзажи, красиви
вази с цветя и хубави природ-

Образователен урок в патиланското царство.

ни картини.
В друг от дните децата изрязваха и залепяха на бял лист
различни по форма и големина
орнаменти, образуващи различни композиции. Друга от
интересните задачи, зададени
от преподавателите в академията, беше направата на знаци с
различни рисунки и послания
за опазване на природата. Децата показаха талант и творческа мисъл и сътвориха наистина страхотни предупредителни знаци.
В последните дни на миналата седмица патиланците имаха няколко интересни
урока с презентации на тема
„Професиите – нужни и полезни“. В тях научиха повече подробности за различните професии, обучението, през което трябва да премине човек, за
да упражни съответната професия и нейното приложение
и ползи.
Наравно с всичко това игрите и четенето на книги от
задължителната литература
не останаха на заден план, а
всички деца вече очакват с нетърпение новите изненади и
занимания, които са им подготвени за следващите дни.

1. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната годишна цена.
2. Гратисен период на плащане на наема е 3 /три/ 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 23.07.2021 г. (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 22.07.2021 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 22.07.2021 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 22.07.2021 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.

Тъжен помен
На 09.07.2021 г. се
навършиха 9 години от
смъртта на

Тодор Тодоров
Петров

(починал на 59 г.)
Има болка, която никога
не отминава. Има рани, които никога не заздравяват.
Има хора, които никога не
се забравят.
Поклон пред светлата ти памет!

От семейството
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Най-накрая жътвата на пшеница в региона започна Земеделската земя е
най-скъпа в община
Генерал Тошево
Масовата жътва на пшеницата в община Генерал Тошево най-накрая започна. Това се случи след 10 юли, когато пробните зажънвания на
земеделските стопани дадоха
зелена светлина да се влезе
в полетата. През тази година
жътвата закъсня изключително много (повече от две седмици), заради непостоянното
време и честите валежи. Фермерите бяха в готовност да
започнат да жънат още през
миналата седмица, но дъждо-

вете от 5, 6 и 7 юли развали
техните планове.
Въпреки това надеждите на
всички са за нормална стопанска година и добри добиви. Според председателя на
УС на Асоциацията на зърнопроизводителите в България
Костадин Костадинов, ситуацията е подобна на тази отпреди 10-15 години, когато
жътвата на пшеницата в Добруджа е стартирала около 1015 юли. На съвсем малко места пък има полегнала пшени-

ца, но това няма да се отрази чак толкова много на стопаните.
Според учени от Добруджанския земеделски институт край град Генерал Тошево,
добивът от пшеница в областта се очаква да бъде средно
около 550 кг. от дка, при 178
кг. от дка през миналата година заради лошите метеоролични условия.
Рапицата се движи заедно
с пшеницата и на места вече
масово се прибира. Хубавото

Жътвата на пшеница в община Генерал Тошево вече започна.

е, че в момента тя държи висока цена, от около 1000 лв./
тон.
Все пак трябва да се отбележи, че жътвената кампания в Добричка област започна още на 1 юли. По оперативни данни от общинските служби по земеделие, жътвата при
есенниците е започнала тогава, като са реколтирани близо 15 000 дка площи с ечемик в общините Каварна, Шабла, Тервел, Крушари, Добрич,
Добричка и Генерал Тошево,
преди да спре заради локалните дъждове. За стопанската 2020/21г. в областта са засети общо 58 010 дка с ечемик, 1 201 630 дка с пшеница. Валежите в Добруджа обаче се отразяват на качеството
на ечемика. Земеделци, които вече са ожънали полетата
си, казват, че хектолитърът му
е доста нисък – около 54, при
норма 62. Големите дъждове
са му свалили хектолитъра,
което означава по-ниско качество.
На места започна и кампанията по прибирането и на лавадуловия цвят. Но все още са
реколтирани много малко декари от общо 89 289 дка в региона. Причината за това отново са валежите.

С нова техника ще се обработят първите
170 дка от териториите с млади гори в областта

Две нови специализирани
машини вече работят на територията на Североизточното
Държавно предприятие. Техниката е закупена със средства
по проект „Горите на Североизтока“ – LIFE IASHAB.
От СИДП уточниха, че едната
машина е оборудвана със шредер, който се използва за премахване на остатъците от растителност след проведени сечи. Втората машина ще служи
за почвоподготовка на освобо-

дени за залесяване площи.
До края на годината техниката ще заработи в горски
площи на територията на ДГСГенерал Тошево и ДЛС-Балчик, където ще бъде извършена почвоподготовка на близо 170 декара. Подготвените площи ще бъдат залесени с
фиданки от местни видове като полски ясен, сребролистна
липа, цер, явор, скоруша и дива череша.
Още през следващите сед-

мици, с новите машини ще бъдат почистени и подготвени за
залесяване 500 декара в горските територии в ДЛС-Шерба. През идващата есен, върху
подготвените площи ще бъде
извършено залесяване с фиданки от местни видове – дъб
и ясен.
В рамките на проекта ще бъдат реконструирани общо 1053
декара насаждения от неместни инвазивни видове, които
са в лошо състояние и с ниска

продуктивност. На тяхно място
ще бъдат залесени типични за
Североизтока смесени широколистни гори, които представляват природни местообитания с важно значение както за
местните общности, така и за
опазване на биологичното разнообразие. Проект „Горите на
Североизтока“ е на стойност
1,386,763 евро и се реализира с финансовата подкрепа на
Програма LIFE Nature 2019 на
Европейската комисия.

Експертите от ОИЦ – Добрич се срещнаха със земеделци
в село Красен и обсъдиха възможности за финансиране

Срещи със земеделски стопани в село Красен, община Генерал Тошево проведоха
на 25 юни експертите от Областен информационен център /ОИЦ/– Добрич. Условията
за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и предстоящите възможности за финансиране по Програмата за
развитие на селските райони
2014-2020 г. представи Михаела Козовска – експерт в ОИЦДобрич.
С увеличен бюджет от 431
997 100 лв., подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще подпомогне проектни предложения, които водят
до подобряване на цялостната
дейност на земеделските стопанства, чиито размер е минимум 8 000 евро стандартен
производствен обем (съгласно Приложение № 3 към пакета с документи). Ще се финансират проектни предложения
за инвестиции в стопанството
на кандидата, пряко свързани
с една или няколко от дейностите по първично селскостопан-

ско производство, съхранението на селскостопански продукти и подготовката на продукцията за продажба.
Финансовата помощ за един
кандидат е в рамките от 29 337
лв. до 2 933 700 лв. За закупуване на земеделска техника
максималния размер на помощта е до 488 950 лв., като техническите й характеристика
трябва да съответства на площта на обработваемата земя,
на вида на отглежданите култури и/или нуждите на животновъдния обект. Процента на
финансиране е до 50% от общия размер на допустимите
разходи за проекти на стойност до 1 955 800 лв., а над тази стойност е до 35%. Ако земеделският стопанин или признатата група от производители включат инвестиционни
разходи в проекта, процента
на финансиране ще бъде увеличен с 25%, или с 10%.
В своите проектни предложения, кандидатите могат да
заложат разходи за:
* строителство или обновяване на сгради и на друга не-

движима собственост;
* закупуване, включително
чрез финансов лизинг, и/или
инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване
създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
закупуване на земя, сгради,
помещения и друга недвижима
собственост;
* закупуване, включително
чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства и други;
Крайният срок за кандидатстване е удължен до 17:30 часа на 30 септември 2021 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и
подаване на уеб базиран формуляр и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ в Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://
eumis2020.government.bg. Това става единствено с валиден Квалифициран електронен
подпис (КЕП).

Пълният пакет документи
по подмярката е публикуван в
ИСУН 2020, на следния линк:
https://bit.ly/3x4dmzs. Кандидатите могат да искат разяснения по документите по условията за предоставяне на
финансова помощ в срок до
три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на електронен адрес rdd@
mzh.government.bg и в ИСУН 2020. На линка https://bit.
ly/3y0HbBf са публикувани последните разяснени на Управляващия орган по насоките за
кандидатстване.
На срещата бяха представени накратко и предстоящите за
кандидатстване подмерки 6.1
„Създаване на стопанства на
млади фермери“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на
малки стопанства“, планирани
да бъдат отворени през есента
тази година. Младите земеделски стопани ще бъдат подкрепени с по 25 000 евро за създаване и развитие на стопанства, а с по 15 000 евро ще бъдат финансирани малките земеделски стопанства.

Цената на земеделската земя в Добруджа продължава да
е най-високата в страната.
През 2020 година средната
цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 001 лева за един декар, което е с 2 %
по-малко в сравнение с 2019
година, съобщават от Статистиката. Спрямо средната
стойност за страната (1 042
лв./дка) през 2020 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 92 %.
Най-скъпа е земеделската
земя в община Генерал Тошево, а най-евтина – в община
Крушари. Най-високи ренти
са дадени в община Тервел, а
най-ниски – в община Крушари. За сравнение, през 2014
година средната цена на земеделската земя в региона е
била 1256 лв./дка.
През миналата година найвисока е цената на сделките с
ниви в община Генерал Тошево – 2 235 лв. на декар, което
е с 4.6% повече спрямо предходната година. Повишение
в цената на сделките с ниви през 2020 г. спрямо предходната година има в общините Тервел и Шабла, съответно 2.4 % и 21.6 %. Поевтиняла
е земята в община Добричка

(2182 лв./дка при 2352 лв./
дка) и Крушари (1000 лв./дка
при 1590 лв./дка).
През 2020 година в област
Добрич средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 60 лева, което е с
31 % по-малко спрямо 2019
година. В сравнение със средната цена за страната (46
лв./дка), през 2020 г. рентата в област Добрич е по-висока с 30.4 %. Средната рента на един декар постоянно
затревени площи е 7 лв., и е
с 12.5% по-ниска спрямо предходната година. За последните седем години, в Добруджа най-висока е била средната рента през 2018 година
– 91 лв./дка.
През 2020 г. най-висока е средната рента в община Тервел – 72 лв., като спрямо 2019 г. тя отбелязва спад с
13%. Намаление е отбелязано
във всички общини от областта. Най-ниска е била средната рента в община Крушари
– 52 лв/дка. В община Балчик
тя е била 56 лв., в Ген. Тошево – 58 лв., в община Добричка
– 61 лв., в Каварна – 59 лв., в
Шабла – 59 лв.
По материали на
областните медии

Кратки новини

Служители на реда заловиха 28-годишен шофьор, седнал зад волана след употреба на три вида дрога. Надрусаният, който управлявал лек автомобил „Опел”, е спрян в село Сърнино, община Генерал Тошево около 10.30 часа на 5
юли. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчита положителен резултат за амфеатамин, метамфетамин и канабис.

* * *

Служители на Районното управление на МВР в Генерал
Тошево разкриха 28-годишен мъж, отглеждал канабис в град
Генерал Тошево. Органите на реда извършили проверка в
обитаван от него частен имот. При нея са открити и иззети суха тревна маса с тегло 1,21 грама, изсушени растения
с тегло 1 000 грама, зелено растение в саксия и семена.
Всички те реагирали на наркотичното вещество канабис.
Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.
По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево наложи на осем чужди граждани /петима мъже и три жени/ мерки за неотклонение „Задържане под стража“ за това, че излезли през границата на страната, без разрешение на надлежните органи
на властта и не през определените за това места. Определенията подлежат на обжалване пред Окръжен съд – Добрич.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46
20.
* ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ от 100
кв. м. и прилежащо място 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0887/167 883.
* 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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И през новия сезон „Спортист – 2011“
ще играе в Североизточната Трета лига
Новото първенство започва на 14/15 август, а към
момента 16 отбори са подали заявки за участие

Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) ще играе в Североизточната Трета
лига и през новия футболен
сезон. Поне това сочи справката, подадена до медиите от
Зоналния съвет на Българския
футболен съюз във Варна. За

Към дата 6 юли общо шестнадесет футболни отбори са заявили своето участие в новото първенство. Това са: „Спартак 1918“ – II (Варна), „Тополи 2010“ (Тополи), „Черноморец“ (Балчик), „Септември
98“ (Тервел), „Устрем Д“ (Дон-

са: “Спартак 1918“ – II (Варна), “Локомотив“(Русе) и
“Рилци“(кв. Рилци –Добрич).
За тях засега информацията
е оскъдна. „Спартак 1918“ – II
(Варна) ще е дублиращ на основния отбор, който в новото
първенство е във Втора про-

Това е отборът на „Спортист – 2011“ от последния двубой през изминалия сезон. През новата
кампания треньорът ще бъде нов, но основното ядро от футболисти ще бъде запазено.

продължаване на участието на
тима в третото ниво на родния
футбол потвърдиха и от самия
клуб. В момента единственото, което е напълно сигурно
е, че шампионатът ще стартира през уикенда на 14 и 15 август, а две седмици преди това ще бъде изтеглен жребият и ще бъде изготвена цялата програма.

екостикери

чево), „Спортист 2011“ (Генерал Тошево), „Интер“ (Добрич),
„Рилци“ (кв. Рилци-Добрич),
„Доростол“ (Силистра), „Дунав“ (Русе), „Локомотив“ (Русе), „Лудогорец 1945“ III (Разград), „Светкавица“ (Търговище), „Черноломец 1919“ (Попово), „Шумен 2007“ (Шумен) и
„Ботев“ (Нови пазар).
Новите
отбори
засега

От 12 юли издават екостикери при ГТП на автомобилите и
най-замърсяващите превозни средства няма да бъдат допускани в централната част на големите градове. От тази дата влизат
в сила промени в техническите прегледи на автомобилите, като
на всяко превозно средство до 3 тона и половина ще се издава
екостикер. Той ще определя до каква степен замърсява въздуха.
Ще има и ограничения за най-замърсяващите коли - те няма да
се допускат в централната част на големи градове като София,
Пловдив, Варна и Бургас.
Самият стикер след преглед ще се поставя на предния прозорец на автомобила, под огледалото. Най-ниската еко категория е
първата. В нея влизат автомобилите, които са произведени преди
2002-ра година.Това са и возилата, които най-вероятно няма да
се допускат в централната част на големите градове. Докато това стане, обаче, има доста време – поне 6 месеца. Еко категориите са пет и са свързани с годината на производство на всяко превозно средство. В зависимост дали автомобилът е на бензин или
на дизел, са определени норми за допустимо замърсяване. Целта на стикерите е най-замърсяващите автомобили - в началото
от първа еко група, да не влизат в центъра на големите градове.

фесионална Лига. Очаква се в
него да вземат участие юноши
старша възраст от футболния
клуб в морската ни столица.
„Локомотив“ (Русе) се класира на 5 място в Източна Регионална група – Русе, а това не
му даде възможност да участва във финалите за определяне на победителите в областта. Въпреки това обаче ръко-

водството на футболния клуб
са убедени, че в новото първенство русенци ще се представят достойно. „Рилци“ (кв.
Рилци-Добрич) също не е лидер в Източна Регионална група Добрич. Клуба са класира на
второ място, след лидера „Лозенец 2015“ (Лозенец). Тима
разполага с добра материална
база, която ще е предпоставка
за добри двубои в Североизточна Трета лига.
Въпреки бройката от 16 тима от футболната централа
във Варна изразиха мнение, че
ако има и други отбори, желаещи да участват в новото първенство и материалната им
база отговаря на изискванията за Трета лига, са склонни
да ги включат. До последно ще
се изчаква решението на „Добруджа“ (Добрич). Клубът е раздиран от проблеми от финансово и спортно-техническо естество и е твърде вероятно да
не успее да стартира във Втора професионална Лига, а да
се прехвърли в Североизточната Трета лига.
Колкото до местния „Спортист – 2011“ (Генерал Тошево),
промени в тима също ще има.
Отборът се раздели със старши треньора Димчо Филев и
през новия сезон ще бъде воден от нов специалист. Няколко от футболистите също вече
напуснаха клуба, но основното
ядро с момчета от град Генерал Тошево се запазва. По всяка вероятност ще бъдат привлечени 3-4 нови имена. Това трябва да се случи до края
на месец юли, когато ще започне същинската част от лятната подготовка на отбора за началото на сезона.

Телефон за повече информация:

0889/66 59 17

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

Конкурс по оферти
Читалищното настоятелство на НЧ „Светлина –
1941“ в град Генерал Тошево, обявява конкурс по
оферти за отдаване под наем на земеделска земя за
срок от една година 2019-2020 с обща площ 48, 514
дка, от които:
1. Имот № 268002 с площ 31, 691 дка, начин на
трайно ползване “производствен терен“, III категория, частна общинска собственост съгласно АОС №
3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка, начин на
трайно ползване „полска култура“, III категория,
частна общинска собственост съгласно АОС №994 от
17.08.2004 г.
3. Конкурсът ще се проведе на 19 юли от 10:00 часа в НЧ „Светлина – 1941“
4. Оферти за участие се приемат в НЧ “Светлина –
1941“ на втория етаж в отдел „Счетоводство“.
5. Краен срок за подаване на офертите – 16 юли
2021 г.

За съжаление през последния месец това е доста честа гледка. Бариерите на ЖП прелеза в град Генерал Тошево по посока квартал Пастир са повредени и почти винаги след като мине влак, те не успяват да се вдигнат.
Така се образуват колони от автомобили, които чакат продължително време.
В даден момент шофьорите се изнервят, знаейки, че влак вече няма и започват за преминават между спуснатите бариери.
Още по-лошото и опасно в случая е,
че понякога при приближаващ влак,
бариерите не успяват да се спуснат и
да спрат движението, а това е предпоставка за сериозна беда. Надяваме
се компетентните органи да обърнат
внимание в най-скоро време и да отстранят проблема, за да не се стигне
до неприятен инцидент.
(Снимката е от 5 юли, а на 8 юли ситуацията се повтори. До редакционното приключване на броя нямаше яснота за това, дали проблемът е решен).

Доза смях

Учителката дава задача на децата да кажат
изречение с думата „захар“. Малкият Иванчо:
- Пия чай с лимон.
- А къде е захарта - пита учителката?
- Разтворила се е...
* * *
- Не ви ли е срам да закъснявате за работа?
- Срам ме е. Но изпращах жена си на работа.
- Това е похвално, но защо толкова дълго?
- Тя се дърпаше...
* * *
Треньор пита футболист:
- Какви са препоръките ви от бившия ви отбор?
- Препоръчаха ми да си търся друг тим - отговаря футболистът.

