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Село Кардам отпразнува 80-годишнината на
НЧ „Пробуда 1941“ в реновираната сграда

На 20 август НЧ „Пробуда
1941“ в село Кардам отбеляза
своята 80-годишнина от създаването си с голям концерт,
продължил повече от два часа и изпълнил до краен предел
залата в обновената културна
институция. В празника, който
се очакваше с голямо нетърпение взеха участие деца от дет-

ската градина и училището в
селото и певческите групи при
НЧ „Пробуда – 1941“. Гост на
събитието беше кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, който в приветствието си подчерта, че този
храм на духовността има специално място в историята на
населеното място. Защото със

своята 80-годишна непрекъсната родолюбива дейност то
е заслужило и любовта, и доверието на кардамци. Валентин Димитров изрази надежда,
че самодейците към културното учреждение ще продължат
да пазят вековните български
ценности и да популяризират
съвременното и актуално из-

80-годишнината на НЧ „Пробуда – 1941“ в село Кардам се превърна в истински празник на фолклора,
културните традиции и духовните ценности.

СЪОБЩЕНИЕ

куство, още повече че сега те
могат да творят в една модерна сграда.
Гостите на събитието станаха свидетели на многоцветна
музикална програма, а аплодисментите не спряха да огласят залата след всяко изпълнение на сцената. Изпълнителите се раздадоха докрай, преливайки настроение в залата, препълнена с ценители на
фолклора от всички възрасти.
Към днешна дата в НЧ “Пробуда – 1941“, село Кардам
функционират три певчески
състава – една мъжка група,
вокална група „Кардамки“ и
съвсем скоро новосформиран
певчески колектив. Кулминацията на събитието бяха прекрасните изпълнения на дамите от вокална група „Кардамки“, които наелектризираха
публиката.
Само след две седмици –
на 5 септември (неделя), жителите на село Кардам отново
ще бъдат домакини на чудесна празнична програма. Традиционното издание „Кардамска
есен“ ще събере любители на
фолклора и културните традиции, а специални гости на събитието ще бъдат певицата Пепи Христозова и оркестър „Извор“.

На 2 септември 2021 г. (четвъртък) от 09:00 часа в зала „Дора Габе“, етаж три на Община Генерал Тошево, ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.
На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе
участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решение 1-22/18.02.2021 г. на Общински съвет Генерал Тошево.
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.
Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в Център за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до 16:00 часа на 1 септември 2021 г.

Библиотеката при НЧ
„Светлина – 1941“, град
Генерал Тошево направи
нещо интересно за своите най-малки читатели.
Служителите организираха лятно четене на открито по повод 133-годишнината от рождението
на поетесата Дора Габе.
Лятната библиотека беше позиционирана в централния градски парк, където в делничните дни децата играят и се забавляват под дебелата сянка на
дърветата. Подредената
маса с книги обаче бързо
предизвика интереса им и
те се насочиха към мястото, където бяха запознати
с творчеството и живота
на Дора Габе.

Община Генерал Тошево вече поднови единствената по рода си инициатива в цялата страна – „Попитай кмета“. Първите две срещи се
проведоха в селата Кардам и Красен. Сега домакин на месечната кампания ще бъде село
Преселенци. Целта и е чрез диалог да направи
гражданите реални участници в управлението.
В рамките на срещите, те ще могат да отправят
питания и предложения към кмета на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров и неговите заместници. Паралелно с това ръководството ще представя отчет за извършеното до момента, актуалните задачи за месеца и ще анонсира най-важните предстоящи проекти.
Срещата с местните жители ще се състои
пред кметството на село Преселенци на 31 август (вторник) от 10:00 часа.

Предстоящи събития
27 август
Поклонение пред Паметника на пилотите – почетни граждани на град Генерал Тошево;
28 и 29 август
XXII Международен Добруджански фолклорен събор „Богородица“ – Централен парк в град Генерал Тошево;
3 септември
„Грижи оставете и за хорото се стъкмете“ – Фолклорен
празник в село Росен;
5 септември
V Празник на плодородието „Кардамска есен“, село Кардам;
6 септември
XVII Фолклорен празник „Славеи пеят в Пчеларово“ и събор на село Пчеларово;
6 септември
Патронен празник на НЧ „Съединение 1943“, село Изворово;
9 септември
Събор и празник на село Сноп;
9, 10 и 11 септември
XI Международен събор на българите, преселени от Северна Добруджа, село Дъбовик;
17 – 25 септември
Културни празници „Албена 2021“
25 септември
Честване на 80-годишнината на НЧ „Нов живот“, село
Преселенци;
Община Генерал Тошево уведомява всички
заинтересовани, че поради извършване на
подготвителни и санитарно-хигиенни дейности за учебната 2021/2022 година, в периода 1 – 10 септември ще бъдат осигурени
дежурни сборни групи за деца на работещи
родители от двете детски градини и детската ясла в града. За целта е необходимо всеки желаещ родител да попълни заявление по
образец до директора на детската градина,
в която детето му е записано. В същия период Млечната кухня няма да работи.
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Добруджа произведе близо 750 000 тона зърно от
пшеница – два пъти повече от миналата година Пролетниците с по-ниски
добиви заради
продължителната суша
Със среден добив от 625 кг/
дка приключи жътвата на пшеница в Добричка област. От реколтираните 1 199 403 дка с
житната култура са прибрани
общо 749 060 тона зърно. Това показват официалните данни на ОД „Земеделие“. Резултатите по общини не отчитат голямо разминаване в средните
показатели. Най-високи са добивите в общините Генерал Тошево и Добричка. В тях земеделските стопани са ожънали
съответно по 650 кг/дка и 640
кг/дка. Дори и най-ниските ре-

зултати са удовлетворяващи – в
община Тервел производителите са прибрали по 590 кг/дка.
По думите на председателя
на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина
Жекова този добив е два пъти
по-висок в сравнение с миналата стопанска година. „На някои места има уникални добиви – 800-900 кг пшеница на декар. Има места с добиви от порядъка на 500 кг“, каза Радостина Жекова.
Ечемикът в Добруджа също е
ожънат. От близо 58 000 дка са

реколтирани средно по 576 кг/
дка. В зърнобазите са влезли
общо 33 429 тона ечемик. Отново стопаните от община Генерал Тошево отчитат най-високи резултати – 610 кг/дка. В
Балчик от ечемика също са пожънати добри добиви – по 600
кг/дка. Най-ниски са показателите в община Тервел – 550
кг/дка.
Рапицата в Добричка област
е прибрана отдавна. При нея
средните добиви са 319 кг/
дка. От пожънатите 65 615 дка
с маслодайната култура са до-

Складовете са пълни със зърно. Сега производителите се надяват и на добри изкупни цени.

биви 20 919 тона зърно.
Във връзка с усложнената
пожароопасна обстановка в
страната, от областната земеделска служба припомнят, че
до края на месец август трябва
да се избягва косене, мулчиране и почистване на храсти, като целта е да се предотврати
избухването на пожари.
Областната дирекция на
МВР в Добрич също апелира
за своевременно подаване на
сигнали във връзка с пожароопасната обстановка. Още при
първите признаци на задимяване, мирис или леки пламъци гражданите трябва да сигнализират. Високите температури, липсата на валежи, изсъхналата растителност и силният вятър в Добричка област
са сериозни фактори за бързото разнасяне на пожарите в земеделски земи, полски и горски масиви. Анализът на огнеборците посочва, че основната
причина за инцидентите са човешката небрежност. Едва 1%
от пожарите са причинени от
мълнии.
Изхвърлянето на незагасен
фас или клечка кибрит може
да подпали и изгори не само
реколтата, но и да се пренесе
в населените места. Техническата неизправност на машините и превозни средства, работещи по полетата и в гората
също могат да бъдат фактор за
избухване на пожар.

Чудни изненади за децата от ЛА „Патиланци“

През последните две седмици, децата от Лятна академия
„Патиланци“ при ЦПЛР – Център за работа с деца в град Генерал Тошево, бяха много приятно изненадани с няколко добре организирани събития,
които със сигурност ще помнят дълго време. Най-незабравимите моменти определено

бяха свързани с посещенията
на чудесните басейни на хотелски комплекс „Яница“ в село Крапец. Децата бяха край
морето в два различни дни, като се насладиха на страхотно
време, топли басейни и безброй щури водни игри. За безопасността на малките патиланци се погрижи лицензи-

ран спасител, а най-лудите игри се получиха на двете водни
пързалки.
Друга много приятна и интересна изненада за децата
беше посещението на фермата за охлюви в село Българево. Децата научиха интересни факти, свързани с отглеждането на охлюви и тяхното

Истинското забавление винаги е във водата.

култивиране, създаването на
фермата и ресторанта към нея
и последвалата му известност
в цял свят. Освен това малките
патиланци се разходиха в село Българево и научиха повече за историята на това интересно място.
В останалите делнични дни
децата имаха достатъчно занимания в центъра – любимото
рисуване върху текстил, с което патиланците превърнаха
старите си тениски в отлични
дизайнерски дрехи; декорация на чаши от полимерна глина; изработване на гривни; декупаж върху стъкло и десетки
игри на двора. Една от по-интересните такива беше паяжината с въжета, която образува въжен лабиринт, през който дори и най-добрите трудно
успяха да излязат.
Въпреки че новата учебна
година започва да чука на вратата, децата все още не мислят за класните стаи и тежките раници, а се отдават на
забавления и игри. Образователните уроци обаче също не
отстъпват място в делниците
на децата.

Двама мъже предотвратиха голям пожар край Конаре
През миналата седмица двама съвестни граждани от Генерал Тошево помогнаха за предотвратяването на голям пожар в района на селата Конаре и Тригорци. Иван Петров и
Георги Русев, които се занимават с дребно земеделие, са
правили обход на част от нивите си, когато виждат пламъците в едно от близките полета. Огънят е бил много близо до акациева гора, пчелини и
насаждения с лавандула. Мъ-

жете бързо сигнализират на
службата по пожарна безопасност в града и до пристигането на специализирания автомобил сами се опитват да спрат огъня.
Преди две години на същото място отново е имало голям пожар, като сега властите се съмняват в умишлен палеж, тъй като огънят е тръгнал
от средата на полето, а не от
запалено стърнище. След намесата на пожарникарите сти-

хията е спряна буквално на 10
метра от гората и от голяма
нива с лавандула, собственост
на С. Йорданова.
„Двамата мъже са видели
дим, когато са били в района.
Отишли са на място и са започнали да правят опити да изгасят пожара. Той обаче се е
движил бързо и те са се обадили на огнеборците, които са
пристигнали сравнително бързо. Тези млади мъже спасиха
моите 350 дка, съседни ниви,

огромна акациева гора и стотици кошери с пчели, които се
гледат наблизо в полезащитния пояс“, сподели С. Йорданова.
В същото време от Районна служба ПБЗН напомнят на
хората да бъдат изключително бдителни и внимателни по
полетата в това горещо и сухо време. И най-малката искра
може да предизвика сериозен
пожар, който да доведе до сериозни поражения.

Пролетниците в област Добрич са в стрес заради високите
температури и липсата на влага, очаква се добивите да бъдат
с 20% по-ниски от прогнозираните. Прогнозите са на специалисти, които постоянно следят
ситуацията по земеделските полета.
„При слънчогледа и царевицата има едно засушаване, което
вече е доста дълго. Над 50 дни
няма дъжд. Голяма част от пролетниците са доста стресирани.
Царевицата взе да изсъхва заради високите температури, които
имаше. Температурата на почвата се вдигна до 38 градуса, кое-

може би с около 20% ще се редуцират добивите от царевица. По
това време в Добруджа обикновено излиза един горещ вятър,
който скорострелно изсушава
царевиците. Но това не е нещо
ново, то се случва всяка година.
Имало е години, когато сме жънали по 800-850 кг/дка. Сега вероятно ще бъдат 650 кг/дка“, допълни специалистът.
Прогнозите за добива от слънчоглед тази година са за 300 кг/
дка. „Слънчогледът издържа
малко повече на суша, стигали
сме до 350 кг/дка, но смятам, че
тази година ще стигнем до около 300 кг.“, посочи още Радости-

За съжаление продължителната суша ще се отрази на добивите
от царевица и слънчоглед.
то е изключително тежко за пролетниците“, коментира пред областните медии председателят
на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина
Жекова.
По думите й влагата в 25-сантиметровия почвен слой е 0%,
което автоматично означава
стрес за растенията и със сигурност редуциране на добивите.
„Всички знаят, че очаквахме едни много високи добиви от слънчоглед и царевица, благодарение на многото дъжд. Ще жънем,
но не това, което се очакваше –

на Жекова.
Жътвата на слънчогледа и на
ранните хибриди царевица се
очаква да започне след около 10
дни.
Притесненията в момента са
свързани с екстремните температури и липсата на дъждове и
как те ще повлияят на царевицата и слънчогледа. „На моменти
имаше температура на почвата
от 38-39 градуса. Тотално няма
влага в почвата в момента – на
0%“, споделят от бранша. Румъния все още произвежда наймного слънчоглед в ЕС

„Дунав Ултра“ преминава
през град Генерал Тошево

Град Генерал Тошево официално ще бъде контролна точка в
най-дългия туристически веломаршрут „Дунав Ултра“. Новината беше съобщена в края на миналата седмица от организаторите на събитието.
“Дунав Ултра” е най-дългият
туристически веломаршрут в
България – 740 км по поречието на река Дунав до Черно море. Началната му точка е найсеверозападното населено място на страната – село Куделин
(Видинско, община Брегово), а
крайната – най-североизточното населено място – село Дуранкулак (Черно море, община Шабла). Веломаршрутът носи
името на река Дунав, тъй като
повече от 500 километра от него следват района по поречието
на реката.
За първи път в осемгодишната
история на колоездачното приключение недунавски град ще
домакинства официално на колоездачите, по време на прехода. В тази връзка в периода
4-12-ти септември, на Централен площад „Бялата лястовица“
в град Генерал Тошево, ще бъде издигнат официалният „Дунав Ултра“ флаг, а участниците

ще споделят снимка от мястото
на събитието, популяризирайки
в цяла България и извън пределите на страната Генерал Тошево – градът на пшеницата, слънчогледа и лавандулата.
С въвеждането на алтернативно/приключенско преминаване през близките села Люляково, Преселенци, Великово,
Сираково, Сърнино, и предвид
класическата версия на нашия
маршрут през село Кардам и село Чернооково, град Генерал Тошево се превръща в стратегически център за маршрута „Дунав
Ултра“.
На 2 септември в гр. Видин, за
осми пореден път ще бъден даден старт на събитието „Дунав
Ултра“. Тази година то ще премине под наслов Обратно при
реката. 150 велосипедисти от
България и Румъния се събират
в старопрестолния град, за да
стартират заедно и изминат разстоянието на маршрута до крайната му точка – село Дуранкулак.
Преходът е индивидуално предизвикателство за всеки и кауза за популяризиране на над 110
населени места в България, през
които преминава траекторията
маршрутът.
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МОН въвежда дистанционно обучение само в Преброяване 2021
краен случай при четвърта вълна от коронавирус

На фона на все по-ясно очертаващата се четвърта поред
вълна от коронавирус в България и вече по-малко от месец преди началото на новата
учебна 2021/2022 година, служебния министър на образованието проф. Николай Денков
заяви, че МОН прави всичко
възможно да осигури най-качествено обучение с възможно
най-малък риск. Анализът на
МОН за дистанционното обучение е показал сериозни образователни дефицити за големи групи ученици и заради
това целта е максимално присъствено обучение. Просветният министър обясни, че съгласно разработения план от
МОН ще се преминава към онлайн обучение само в краен
случай.
В изпълнение на тази цел от
министерството са разработили насоки за обучение и действия в условията на извънредна
епидемична обстановка: Осигуряване на условия за преминаване към обучение в електронна среда само в краен
случай и най-вече на локален
принцип – отделен клас, отделно училище или училища в отделно населено място; Образователните институции в ця-

лата страна ще бъдат затваряни само при крайна необходимост – при тъмночервено ниво
на заболеваемост; Разработени са четири варианта за работа на училища, детски гра-

дини и центровете за подкрепа
на личностното развитие през
новата учебна година. Те са на
база на здравните показатели
за заболеваемостта и според
сценариите на Министерство-

Просветният министър е твърдо против дистанционното
обучение. Затова то ще бъде налагано само в краен случай.

Кратки новини
Мъж без шофьорска книжка е подкарал челен
товарач край Генерал Тошево. На 11 август, около 15:20 часа по пътя между села Великово и
Сираково в община Генерал Тошево, е спрян за
проверка челен товарач „Вайдеман“, управляван от 33-годишния мъж. Оказало се, че той е
неправоспособен. Освен това е установено, че
товарачът не е регистриран по надлежният ред.
По случая се извършва проверка.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево наложи
на двама чужди граждани 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, като деянието останало недовършено, в стадия на опита по независещи от дейците причини. Определенията подлежат на обжалване пред Окръжен съд - Добрич

то на здравеопазването за развитие на пандемията.
При зелен и жълт сценарий
образователните институции
ще работят. И при двата варианта при единични случай на
болни деца и учители директорът карантинира цялата паралелка и се преминава на онлайн обучение. Ако само един
ученик е заразен, само той минава на дистанционно обучение. При много нива на заболеваемост от 8 до 12 клас първо ще преминат на онлайн обучение, след това тези от 5 до
8 клас, а най-малките от 1 до
4 клас само в краен случай ще
се премине на дистанционно обучение. Образователните институции в цялата страна ще бъдат затваряни само
при крайна необходимост –
когато заболелите са над 500
на 100 000 души за последните 14 дни. За детските градини се предвижда затваряне само в краен случай. При влизане на страната в тъмночервения сценарий ще могат да работят детските заведения със
100% преболедувал или ваксиниран персонал. В този период
ще се приемат само деца, чиито родители отговарят на същите условия.

Паспортизацията на сгради окончателно отпадна
В средата на месец август
Регионалният министър Виолета Комитова подписа промени в Наредба 5, с които
окончателно отпада изискването за технически паспорти
за частните сгради, построени преди 2006 г. Такива ще се
изискват само за обществени
сгради и за такива, при които има конструктивни изменения. По този начин по предварителни оценки ще бъдат
спестени между 300 и 500 лв.

на всяко домакинство или семеен бизнес, или общо около 3
милиарда лева на българските
граждани и бизнес.
Задължението за паспортизация на сградите е записано
в Наредба 5 за техническите
паспорти от 2006 година. Срокът за издаване на документите до момента беше удължаван
четири пъти, като последният
беше до края на 2021 г. Преди
парламентарните избори на 4
април зам.-министърът на ре-

* * *

По традиция ловът в България стартира във втората събота на месец август. Тази година сезонът започна на 14
август с отстрел на пъдпъдък,
гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.
Заради високите температури и човешката небрежност, които предизвикаха
много пожари през последните седмици, от Министерството на земеделието настояват за внимателното боравене с оръжие и техника. Всяка
прехвръкнала искра от бойното снаряжение, неизгасена
цигара или не напълно загасен огън могат да бъдат фатални.
Сред забранените ловни
практики по време на групов и индивидуален лов е използването на електрически
звуковъзпроизвеждащи ус-

тройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други
грабливи птици. Предвидено е ловът на гургулица да е
допустим през съботните дни
и дните на официални празници при максимален дневен
отстрел от 8 броя при досега
разрешени 10. При останалите видове дивеч няма промяна – разрешен е отстрелът до
15 пъдпъдъка на ловец и до 10
броя от видовете гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.
Служителите на Изпълнителната агенция по горите
ще следят за правилното провеждане на ловните излети,
инструктажи в началото на
ловния ден, спазване на установените норми за отстрел от
един ловец за един ловен излет и наличието на писмени
разрешителни.

гионалното развитие Николай
Нанков призова то да се отложи за след края на 2022 г. Тогава той обясни, че техническите паспорти са нужни, за
да осигурят професионална
експертна информация, която да подпомогне гражданите при планиране на управлението и поддържането на техните жилищни сгради. След
встъпването си в длъжност
служебният министър Виолета Комитова каза, че графици-

ОБЯВА

Органите на реда са проверили в Генерал Тошево мотоциклет „Кавазаки“, управляван от неправоспособен 15-годишен младеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Момчето е
спряно на 11 август, около 14:50 часа. В хода на
проверката е установено, че мотоциклетът не е
регистриран по надлежният ред. По случая се
извършва проверка.

Ловният сезон е открит

Общинската преброителна комисия в Община Генерал Тошево, съвместно с отдел „Статистически изследвания – Добрич“, организират на 30 август 2021 г. /понеделник/ от
10:00 часа в залата на първия етаж в сградата на община
Генерал Тошево, еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви в общината
за предстоящото преброяване на населението и жилищния
фонд в България.
Националното преброяване е най-голямото статистическо изследване. Целта му е да се установи реалният брой
на населението, което пребивава на територията на страната, основни характеристики за лицата като икономическа
активност, здравен статус, образование, етническа принадлежност и др. Обект на преброяването ще бъдат също броят
на сградите и жилищата в страната и условията на живот,
състав на домакинствата и т.н.
Новото при предстоящото преброяване е във въпросника
за жилището. Там са добавени въпроси за възобновяемата
енергия и как я използват домакинствата, за енергоспестяваща дограма и енергийна ефективност на жилищата.
Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със
Закона за преброяването, съдържанието на преброителните
карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията,
които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за
провеждане на Преброяване 2021.
Още преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.
Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа – първият етап, от 7 до 17 септември,
ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври – с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 08:00 до 20:00 всеки ден, включително събота и неделя.
Актуална информация за подготовката и провеждането
на Преброяване 2021е налична на https://census2021.bg/.

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.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа, монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за връзка:
0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за връзка:
0879/23 00 24.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни, трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за връзка:
0893/98 95 82.
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.

те за паспортизация са безумие и изготвянето на техническо досие за по-старите сгради трябва да е задължително
само когато се направи реконструкция или по-сериозен ремонт.
От 2007 г. новите строежи
задължително се предават с
паспорт, в който е включена
информация за основните им
характеристики – конструкция, енергийна ефективност
и т.н.

На основание Заповед № 766/13.08.2021 г. на кмета на
Община Генерал Тошево, чл.35, ал.1 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 №№ 6-10 и 6-11 от 26.07.2021г. на Общински съвет Генерал Тошево е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. За продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост: Село Спасово; УПИ№ХХV-560, кв. 21 по
ПУП на селото; площ от 1 175 кв. м.; № 3986/28.04.2016
г., вх. рег. № 1385, акт №83, том III, вписан на 09.05.2016 г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София; данъчна оценка в размер на 2 679.00 лв.; начална тръжна цена от 3 170.00 лв.;
2. За отдаване под наем на следните недвижими имоти –
публична общинска собственост: Село Житен УПИ №ХХХІ в
кв. 14 по ПУП на селото; площ от 30.25 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена от 36.30 лв.
Тръжна документация за имоти, обявени за продажба се
получава в стая 411, срещу 30.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на 31.08.2021
г. 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
31.08.2021 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 31.08.2021 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 02.09.2021 г. /четвъртък/ от 9:00 часа в административна сграда на община Генерал Тошево, в зала „Дора Габе“, на третия етаж. Началните тръжни цени на обектите са посочени без ДДС. 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.
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„Спортист 2011“ поднесе изненадата в групата,
побеждавайки „Светкавица“ (Търговище) с 1:0
Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) постигна изключително важна
за самочувствието на момчетата и престижна победа в
двубой от втория кръг на първенството в Североизточната
Трета лига. На стадиона в Генерал Тошево възпитаниците
на треньора Калоян Михалев
победиха с 1:0 гостуващия
тим на „Светкавица“ (Търговище), който през миналия

шампионат завърши на четвърто място в крайното класиране, а при двата си двубоя със „Спортист 2011“ регистрира две победи, съответно с 4:0 и 7:0.
Сега обаче ситуацията на
терена беше коренно различна. Отборът на „Спортист
2011“ нито за миг не изпусна контрола на двубоя и не
позволи сериозни положения пред своята врата в рам-

ките на всичките 90 минути. За сметка на това нашите момчета можеха да запишат и по-изразителен успех,
ако не бяха три фрапантни
пропуска само в рамките на
няколко секунди през втората част.
Единственото попадение в
срещата падна още в 5 минута, когато нещо средно между удар и центриране на Росен Николов изненада стра-

„Спортист 2011“ изненада „Светкавица“.
Изненада и публиката в град Генерал Тошево с добрата си и грамотна игра.

жа на гостите, прехвърли го
в далечния ъгъл и влетя в
мрежата му. След попадението „Спортист 2011“ продължи да натиска, а гостите от
„Светкавица“ можеха единствено да задържат по-дълго
топката в своята половина и
да я разиграват, без обаче да
създадат нещо опасно пред
вратаря Георги Георгиев.
Втората част беше подобна на първата. Чисти голови ситуации пред вратата
на „Спортист 2011“ нямаше.
Играта се водеше предимно
в центъра на терена, където
атаките на гостите от Търговище приключваха бързо. В
последните минути гостите
се оголиха в защита в търсене на изравнително попадение и можеха да бъдат наказани за това, но невероятни
пропуски лишиха „Спортист
2011“ от второ и дори трето
попадение.
След този кръг момчетата на Калоян Михалев събраха актив от 4 точки, след едно равенство и една победа
и в момента заемат шестото
място във временното класиране. В следващия кръг
– на 28 август (събота) от
18:00 часа, „Спортист 2011“
гостува в Шумен на местния
„Волов“.

Младите ни надежди със силно участие на “Varna Cup”
Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево),
във възрастова група родени 2013 г., се представи отлично на провелият се в Кранево международен турнир
по футбол за деца и юноши
International Football Children
Tournament Varna Cup 2021.
Възпитаниците на треньора Илиян Иванов достигнаха до битката за бронзовите
отличия, която за съжаление
загубиха от силния тим на
„Добруджа“ и по този начин
останаха в подножието на
медалите. Въпреки това обаче децата заслужават само
адмирации, защото в компанията на осем силни отбора,
завършиха в Топ 4.
По време на надпреварата
децата на „Спортист 2011“
преодоляха своята Група

Младите надежди на „Спортист 2011“ се представиха отлично на
силния турнир в Кранево.

„Б“, в която бяха още отборите на „Рилци“ (Добрич),
„Гранд Про“ (Варна) и „Видин“ (Видин). На полуфина-

лите нашите млади надежди отстъпиха на силния тим
от частната варненска школа по футбол „Марев Старс“,

а след това допуснаха поражение и от „Добруджа“. Възпитаниците на Илиян Иванов
се раздадоха до край и показаха страхотно израстване.
На турнира в Кранево
ДЮШ на „Спортист 2011“
беше представен в още две
възрастови групи – 2007 и
2011 г. International Football
Children Tournament Varna
Cup 2021 е уникална надпревара по футбол за деца, която тази година събра над 1000 малки любители на футбола от 17 различни клуба от страната и
чужбина. Организаторите
предоставят пълна логистика и отлични терени за провеждане на срещите, като
за децата остава само забавлението и незабравимите емоции.
През миналата седмица съвестни граждани със собствени
средства и подръчни
материали ремонтираха няколко съоръжения в двора на кметството в село Люляково. Емблематичната за поколения българи въртележка тип
„гъбка“ беше останала
без седалки, на които
да сядат децата. Други две люлки също бяха в доста окаяно състояние. След ремонта
обаче, всички те вече
са безопасни и пригодени за нормално използване от децата.
Дано има повече такива добри хора и деца, които знаят как да
пазят и малкото, което
имат…

Обединена детска школа при
НЧ „Светлина – 1941“ в града
ви очаква!

Обединена детска школа при НЧ „Светлина – 1941“ – град
Генерал Тошево предлага обучение за деца от 5 до 18 годишна възраст по следните специалности:
Китара
Народно пеене
Синтезатор
Народни танци
Солфеж
Поп и рок пеене
Детска вокална група „ЖабоПиано
рани“
Акордеон
Музикален театър „Дея“
Гайда
За всички форми на обучение са осигурени квалифицирани преподаватели. Заниманията са индивидуални и групови.
Школата предлага и обучение в състави за любителско и художествено творчество, участие в регионални, национални
и международни конкурси, фестивали и други инициативи.
Възпитаниците получават възможност за изява в концерти и
празници на читалището, забавни и весели състезания и шоу
програми. Гарантирани са добро обучение, придобиване на
нови знания, успех и настроение.
Всички желаещи ученици да се запишат в школата могат да
подадат молби за всяка една от формите на обучение, според
възможността, желанието и интересите!
Вратите на читалището са отворени по всяко време в рамките на деня!
За справки и записвания: на място в НЧ „Светлина – 1941“ –
град Генерал Тошево, на телефон: 05731/22-14, svetlina_gt@
abv.bg, office@svetlina1941.org, www.svetlina1941.org.

Покана за събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – град Генерал Тошево, свиква редовно годишно Общо
отчетно събрание на сдружението, което ще бъде проведено
на 21.09.2021 г. в 20:00 часа, в сградата на Стадион „Спортист”- град Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за
дейността на сдружението през 2020 г.
2. Обсъждане целите и стратегията за развитие на сдружението. Приемане основните насоки и програми за дейността
на сдружението през 2021 г.
3. Приемане бюджета на сдружението за 2021 г.
4. Прекратяване на членство в сдружението и приемане на
нови членове на сдружението.
5. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 21:00
часа.
Председател на УС на СНЦ „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – гр. Генерал Тошево

Доза смях
Разговор между две блондинки, возещи се в кола:
- Тези мъже съвсем не могат да карат като хората!
- Не ми разправяй! Този отпред, даже не спазва дистанция
- кара точно пред нас!

* * *

Майката пита Иванчо:
- Защо не си играеш с Петьо?
- А ти би ли си играла с някой, който лъже, бие и псува?
- Не!
- Виждаш ли! И Петьо не иска!

* * *

- Деца, - пита учителката, - кой ще каже какви пари имат
американците? Гошко?
- Долари, госпожо.
- Правилно! А какви пари имат французите, Марийке?
- Франкове, госпожо.
- Точно така! А ние какви пари имамe, Иванчо?
- Ние нямаме пари, госпожо!!!

Ето такива табели набират все по-голяма популярност в
западните държави. Те са насочени към шофьорите, които често
използват телефона си за сърфиране в социалните мрежи или
разговори докато шофират.

