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Генерал Тошево беше домакин на бизнес форум
с участието на делегация от Мурфатлар, Румъния

На 10 октомври в град Генерал Тошево се проведе бизнес
форум на тема: „Нематериалното културно наследство
– опазване, популяризиране,
развитие и възможности за
организиране на фестивален
и събитиен туризъм“. Събитието беше организирано като естествен финал по Проект
„Развитие на туристическия
потенциал, защита и популяризиране на общото наследство“, в който си партнират
Генерал Тошево и Мурфатлар,
Румъния. В целодневния форум участваха много представители от двата партньора по
проекта от местния бизнес,
общински съветници и местни
администрации, представители на културни институции и
неправителствени организации. Успешното приключване
на проекта ще бъде отбелязано с подобно събитие и в град
Мурфатлар, което ще се проведе на 24 и 25 септември.
Проект „Развитие на туристическия потенциал, защита и популяризиране на общото наследство“ е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България
2014-2020 г. Общата му стойност беше в размер 1 219 951
евро, като 610 006 евро бяха
за българската община. Основната цел на проекта беше
да подпомогне устойчивото
социално-икономическо развитие на трансграничния ре-

гион чрез увеличаване на туристическия потенциал, свързан с развитието и маркетинга на конкурентни туристически продукти. Благодарение
на него, бяха напълно обновени сградите на читалищата

Мурфатлар имаше редица събития, съпътствани от изложби, срещи на предприемачи и
фолклорни изяви, провеждане на детски учебни лагери в
двете страни и разработка на
обща стратегия за развитие

ри и представители на НПО и
към представители на образователния и културния сектор.
Отделните лекции и семинари преминаха при сериозен
интерес, а освен партньорите
от Генерал Тошево и Мурфат-

На поредицата от лекции и семинари в Генерал Тошево бяха обсъдени възможностите за развитие на
бизнеса и туризма между партньорите.

в селата Кардам и Спасово и
благоустрояване на площада
пред читалището в село Кардам и прилежащото пространство около Исторически музей-Генерал Тошево. Монтирани бяха два тотема, обектите получиха съвременно оборудване а в Генерал Тошево и

на предприемачеството и туристическия потенциал.
Бизнес форумът в края на
миналата седмица се състоеше от три панела, насочени съответно към общинските съветници и местните администрации, към бизнес
предприемачи, туроперато-

лар, на събитието присъстваха гости от район Болград, Украйна и град Стара Загора. В
рамките на форума делегациите посетиха ДЗИ край Генерал Тошево, Историческия
музей в града и дестилерия за
преработка на етерично-маслени култури.

Продължава
реализирането на дейности
по Капиталова програма 2021 на Община Генерал Тошево. През миналата седмица се извършваха довършителни строителни работи
по оградата на гробищния парк в село Сноп.
След демонтирането на
старата ограда от бетонни колове и телената оградна мрежа, беше
извършен монтаж на нова ограда от бетонни колове и метална мрежа с
дължина от 160 м. Около оградата беше разчистено прилежащото
пространство. Допълнително беше изработен и
монтиран метален портал. Ремонтните дейНовият тротоар в село Красен, който започва от емблематичната Филипова кръчма.
ности са на обща стойност от 6 921 лв. с ДДС.
В същото време продължава ремонтът на тротоара в село Красен. Направен беше изкоп в земни почви, полагане на пясъчна подложка и монтаж на бетонови бордюри с дължина от 250 м, както и поставяне на сиви
бетонови плочи с размери 40х40 – обща площ от 125 кв. м. Изпълнените дейности са от Филиповата кръчма
до старата бензиностанция. Общата стойност на ремонта е в размер на 12 627 лв. с ДДС.

Спортни
новини
стр. 4
След три дни хаос и скандали в парламента,
най-накрая беше взето дългоочакваното и окончателно решение за пенсиите на възрастните хора. Депутатите решиха до Коледа да се дава само
добавка към пенсията, а след Коледа да има актуализация. Това на практика означава, че в идните три месеца пенсиите ще са по-високи, отколкото след 25 декември.
Възрастните хора ще получат и актуализация
на пенсиите, и кризисна добавка, но не и едновременно. За октомври, ноември и декември
всички пенсионери ще получат по 120 лв. допълнително. Така, ако вземем за база минималната
пенсия, това означава, че от 300 лв. тя ще стане 420 лв.
След това от 25 декември влиза в сила актуализацията, така минималната пенсия става 370
лв. След 25 декември максималната пенсия става 1500 лв., а всички останали – с 12% повече.
Актуализацията ще струва 115 млн. лв. над
предвиденото и заради решението парите за майчинството за втората година да станат 650 лв.

В края на миналата седмица Областният информационен
център – Добрич проведе онлайн информационно събитие,
на което Михаела Козовска, експерт в центъра, представи условията за кандидатстване по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общ размер на безвъзмездна финансова
помощ е 387 164 028 лв., от които близо 90% е европейско
финансиране.
По подмярката ще се финансират проектни предложения
допринасящи до по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване
на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, подобряване опазването на околната среда и
устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.
С проектни предложения могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани и/или групи или организации на производители извършвали дейност без прекъсване
през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение. Допустими по процедурата са и еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали
дейности по преработка на селскостопански продукти без
прекъсване през последните 36 месеца или инвестициите
ще се изпълняват изцяло в обект, в който е извършвана преработка на селскостопански продукти без прекъсване през
последните 36 месеца. Икономическият размер на стопанството на всички кандидатите трябва да е минимум 8 000
евро, измерен в стандартен производствен обем (приложение 17 от пакета с приложения за кандидатстване).
Минималният размер на допустимите разходи за един
проект е 29 337 лв., максималният размер за един кандидат и/или колективни инвестиции е 5 867 400 лв.
Повече подробности може да намерите в следващия брой
на вестник „Добруджански глас“.

През миналата седмица горичката до ЖП гарата в града беше
цялостно почистена. Бяха изрязани храсти и високи треви и сега
мястото е много по-приветливо.
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МВР: Зачестиха опитите за телефонни
измами в Североизточна България

Апел към хората – да не
предоставят пари и ценности след обаждания от непознати, независимо за кого ви се представят, отправя МВР. Причината са зачестилите опити за телефонни
измами, основно в Североизточна България.
Телефонните измамници
са изключително изобретателни, посочват от вътрешното министерство. Те подбират жертвите си на случаен принцип. Обичайно първото обаждане става на стационарен номер, след което
комуникацията може да продължи и на мобилен от скрит

или непознат номер.
Сценариите, които използват, са най-различни –
от „медик“, който съобщава
за пострадал роднина и иска
пари за скъпоструващо лечение, до „близък“, претърпял
злополука. Често се ползва и
сценарий, при който непознатият се представя за „полицай“ или „прокурор“, търсещ съдействие при провеждаща се операция за залавяне на престъпници. МВР още
веднъж напомня, че по никакъв повод и с никаква цел не
съществува практика при такива акции да се търсят пари от граждани.

Въпреки че няма ръст на
довършените телефонни измами, полицията отново обръща внимание на хората да
се отнасят с необходимото
съмнение, когато разговарят с непознат. „Запомнете основното правило: Получите ли обаждане от непознат за съдействие на полиция, разтърсващ разказ,
молби за помощ или безпардонни заплахи, с последващи искания – предоставяне
на пари или ценности, знайте, това е телефонна измама! Не се поддавайте, прекъснете връзката!”, апелират от МВР.

В един от състезателните дни на веломаратона „Дунав Ултра“, деца от
Общински младежки съвет – град Генерал Тошево, посрещнаха група
от участниците на площад „Бялата лястовица“
пред триизмерния надпис с името на града ни.
Младежите ги изненадаха приятно, като им подариха магнит на Генерал Тошево за спомен и
се снимаха с тях, пожелавайки им успех до края
на предизвикателството.
Повече за този проект,
може да прочетете на
следващата 3 страница в
интервюто с Борис Бегъмов – създателят на „Дунав Ултра“.
От 12.09.2021 г. Румъния въвежда нови мерки за пристигащите от България, считано от
12.09.2021 г.
Пътници, които не са ваксинирани, не са преболедували COVID-19 ще подлежат на
14-дневна карантина. Българските граждани няма да бъдат
поставяни под карантина ако отговарят на някои от следните условия:
- да са ваксинирани срещу
SARS-CoV-2, като ваксинацията
се доказва с цифров COVID сертификат на ЕС или с документ;
- през последните 180 дни
са преболедували COVID-19, като към датата на влизане в Румъния да са изминали най-малко 14 дни от датата на потвърждаване на заразяването.
От карантина се освобождават и деца до 6-годишна възраст
включително, както и транзитно
преминаващи граждани, но при
условие че напуснат Румъния
в рамките на 24 часа. Лицата,
които представят отрицателен
резултат от RT- PCR също ще бъдат поставени под карантина 14
дни! Мерките важат и за водачите на тежкотоварни автомобили
и автобуси!

Десетки служители на полицията и доброволци
търсят изчезнала възрастна жена от село Росица

Вече повече от седмица
продължава издирването на
80-годишната Надежда Асенова Георгиева от село Роси-

ца. Уточняваме, че възрастната жена не беше намерена до
15:00 часа на 10 септември
(петък), когато е редакционното приключване на броя.
Надежда напуска дома си
на 27 август около 16:30 часа и оттогава следите и се губят. По молба на близките полицията и редица доброволци
от селата Росица и Красен издирват жената. Когато напуска дома си Надежда е облечена с тъмно червена блуза и
тъмно зелена дълга пола. Тя е
с ръст от 157 см, слабо телосложение, пъстри очи и права
прошарена коса.

Кметът на село Росица Георги Недев обяви, че в издирването на жената са се включили много местни, доброволци и служители на полицията. Обходени са местностите около населеното място,
проверени са изоставените
къщи и кладенците. Край село Росица има и гора, но според Георги Недев тя е труднодостъпна, защото има високи
треви и бодли. Все пак гората
също е претърсвана. Снимки
на изчезналата жена са разлепени в съседните села и се
умолява всеки, който има някаква информация, да сигна-

лизира в полицията или кметството на селото.
Преди години Надежда отново се е изгубила, но тогава
е намерена в съседното село
Росен, където има внуци. Иначе жената сама ходи до центъра на селото, до магазина,
кметството и пощата. Живее
при дъщеря си и зет си, които са подали сигнала до полицията. Видяна е за последно
точно от кмета Георги Недев
в дъждовния ден на 27 август,
когато се разхожда из центъра на селото. Прибрана е от
дъщеря си в къщата, но малко
след това отново изчезва.

И в края на лятото
Община Генерал Тошево
предприема дейности
по освежаване на маркировката с цел безопасността както на пешеходците, така и на
водачите на МПС. В изпълнение на тази акция
през последните две
седмици се работи по
повторното маркиране
на пешеходните пътеки и осевите линии по
главните пътни артерии
в града, паркоместата в
централна градска част.
За целта специализирана фирма полага нов
слой боя на отредените
в акцията места.

Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ по време на екскурзията
по програма „Отново заедно“. Децата се забавляваха истински
и всеки ден разнообразяваха с различни игри, занимания и
екскурзии.

Продължава жътвата на
маслодаен слънчоглед

Жътвената кампания при
маслодайния слънчоглед започна във всички общини от
област Добрич в първите дни
на месец септември. Според
официалните данни на Областна служба „Земеделие“

за последните седем години. Само за сравнение през
миналата стопанска година земеделците са прибрали средно по 186 кг./дка от
маслодайния слънчоглед. На
места в общините Генерал

Жътвата на маслодаен слънчоглед е в разгара си.

площите с маслодайната култура в областта за тази стопанска година са 869 701 декара. До редакционното приключване на броя (10 септември) оперативните данни
показваха, че са реколтирани близо 100 000 дка в общините Каварна, Шабла, Балчик, Крушари, Генерал Тошево и Тервел, при среден добив от около 309 кг./дка.
Според земеделските производители това са най-добрите добивни резултати

Тошево и Крушари добивите
достигат и до 350 кг./дка.
По подобие на отличните
добиви от пшеница, от бранша се надяват и сега да приключат жътвената кампания с много добри показатели. Прогнозите за времето са благоприятни и стопаните ще могат да приберат
продукцията си спокойно.
За много от тях това е глътка
свеж въздух след критично
тежката изминала стопанска
година.

Започна Преброяване
на населението 2021

На 7 септември започна националното преброяване на населението и жилищния фонд в България, което Националният статистически институт (НСИ) провежда веднъж на десет години. До
17 септември това може да се
направи по електронен път, а
от 18 септември започва преброяването на терен. Самото
то е със задължителен характер. Ако не се преброим електронно или чрез анкетьор,
има глоба от 160 лв.
От НСИ призовават българите да се преброят електронно, тъй като това е побързият и безопасен вариант в условията на пандемия.
След това срещата с преброител ще бъде само при предаването на уникалния 15-цифрен код, който генерира
системата при успешно преброяване.

Платформата, на която
всеки може процедурата да
се извърши онлайн, е www.
cenus2021.bg, тя е достъпна и от сайта на НСИ. Там може да се намерят и подробни
инструкции. За да сте сигурни, че някой няма да се преброи от ваше име, е необходимо да се регистрирате с валидна електронна поща, ЕГН и
номер на български документ
за самоличност.
Не е необходимо всеки член
на домакинството да се регистрира, един човек може да
попълни информацията за цялото домакинство. След регистрацията се попълва електронната преброителна карта, което отнема около 15-20
минути. Тя съдържа въпроси в
четири основни раздела - адрес, жилище, домакинство,
население.
НСИ
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Борис Бегъмов: „Дунав Ултра“ е световен продукт и феномен
През миналата седмица
през град Генерал Тошево
преминаха 150 велосипедисти – участници в „Дунав
Ултра“. Тази година нашият град за първи път домакинства като хъб в този голям спортно-туристически
проект. За мисията и целите на „Дунав Ултра“, за неговото бъдеще и партньорството с Община Генерал
Тошево, разговаряме със
създателя му Борис Бегъмов.
- Осмото издание на Дунав Ултра вече започна.
Достатъчно време за кратка равносметка. Как започна всичко? Как се разви през годините и какво е
в момента събитието Дунав
Ултра? Каква е мисията на
този огромен спортно-туристически форум?
Обичам този въпрос, но за
съжаление времето за отговор никога не стига. Всичко е много интересно, много
емоционално и малко трудно
за осмисляне. Всичко започна като едно лично предизвикателство – спортно такова. Дори екстремно. Идеята
беше да се измине разстояние от най-северозападното до най-североизточното населено място в България в рамките на 48 часа с
велосипед. Още след първата година обаче открих нови възможности, родиха се
нови идеи и всичко еволюира. Това е като един естествен процес, който търпи
своето развитие. Започнахме да надграждаме над самата идея за екстремно предизвикателство. Достигайки до днешния си вариант
на един от най-популярните
туристически веломаршрути в България „Дунав Ултра“

се превърна и в нещо много
повече от това. Сега „Дунав
Ултра“ е грандиозен проект
с елементи на бизнес, туризъм, културно-историческо
наследство, спорт, здравословен начин на живот и популяризиране на дунавския
регион.
- Има ли почва велотуризмът у нас? С какви проблеми се сблъсква и в какво се крие чара и красотата му?

В Западна Европа например
велотуризмът се превръща в
нещо като култ. Любителите
на този вид туризъм плануват почивките и отпуските
си, инвестират в скъпи велосипеди, оборудване и облекло. Избират някой популярен маршрут и тръгват с цялото си семейство. Малки и
големи обикалят заедно Европа. Постоянно по пътищата се виждат хора с туристически велосипеди, тръг-

тересен, свързан по някакъв начин с културното и историческото наследство на
страната ни. Да предложим
добра инфраструктура и логистика. Само ще ви споделя, че в тазгодишното издание на „Дунав Ултра“ има
150 участника. Голяма част
от тях са румънци. Те са
просто впечатлени. Постоянно повтарят, че ще кажат
на още свои приятели, ще им
препоръчат маршрута и ще

Голяма група румънски велосипедисти преминават през Генерал Тошево – новият хъб в маршрута
„Дунав Ултра“.

Велотуризъм винаги е
имало и винаги ще има. Звучи клиширано, но наистина
не може да си представите,
с какви темпове се развива
велотуризмът по света. Може да сме малко изостанали
в това отношение, но промените идват и при нас. С 5-10
години закъснение, това няма значение, нищо не може
да ни подмине и заобиколи.

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:
Народно пеене
Народни танци
Поп и рок пеене
Пиано
Акордеон
Гайда
Китара
Синтезатор
Солфеж
Детска вокална група „Жаборани“
Музикален театър „Дея“
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.

нали нанякъде. В България
това все още е рядка гледка, като ако видим някой такъв по пътя, то неминуемо
той е чужденец. Но пак казвам – промените идват и тук,
без значение с какво закъснение. И точно тук е нашата
роля – да бъдем подготвени
за това. Да предложим уникален маршрут, който да бъде не само красив, но и ин-

го изминат още няколко пъти
по друго време на годината.
- Маршрутът на Дунав Ултра преминава през различни населени места от
единия край на Северна
България до другия. Тази
година и през град Генерал
Тошево. Защо решихте да
преминете точно през град
Генерал Тошево? С какво
ви спечели и впечатли на-

шето малко добруджанско
градче, за да му окажете
такава чест?
Първо трябва да отбележа нещо много важно. Самото състезание „Дунав Ултра“ се провежда в рамките на няколко дни в края на
лятото. Това обаче не означава, че през другото време
на годината този маршрут не
работи и не се използва. Самото събитие „Дунав Ултра“ е
един вид промоционално мероприятие. 150 велосипедисти – любители, преминават
от единия край на страната
до другия. Спират, почиват,
разглеждат интересни места,
хранят се, правят си снимки,
събират спомени и впечатление. Но това е в рамките на
тези няколко дни. Нашата огромна цел е този маршрут с
всичките му предимства да
работи целогодишно. И знаем, че това вече е така. Постоянно ни се обаждат хора,
които признават, че са изминали разстоянието между двете крайни точки в друг
момент от годината. Споделят снимки в социалните
мрежи и превръщат „Дунав
Ултра“ във феномен.
Колкото до град Генерал
Тошево, мога да споделя, че
ние имаме впечатление за
вашето населено място може би от 3-4 години. През
2017 година получихме силна местна подкрепа в няколко различни начинания. Сега
решихме да включим Генерал
Тошево като хъб на събитието и не съжаляваме за това.
Виждаме огромен потенциал
за едно добро сътрудничество. Повечето общини приемат с интерес инициативата
за развитие на маршрута, но
все още не осъзнават колко
голям е потенциалът и какви

биха били ползите за тях. С
някои общини вече работим
доста добре, а други тепърва се ориентират във възможностите. Надявам се така да се получи и с Община
Генерал Тошево.
- А, какви биха били дивидентите, както за Дунав Ултра, така и за нашата община от това сътрудничество?
Дивидентите биха били
много. От чисто икономически, до социални, туристически и културни. Потенциалът тук е огромен. Само в рамките на няколко дни
през вашия град преминават
150 велосипедисти от България и Румъния. Те разглеждат, снимат, разказват, споделят. И най-важното – обещават, че ще се върнат пак.
С нови приятели и още повече. Районът е силно зависим
от земеделието, но границата с Румъния е изключително
близо, както и морето. Това
може да се използва в посока развитие на туристическия сектор. Велотуристите
обичат новите и непознати
места. Обичат малките населени места, обичат природата, но в замяна искат и добри условия. Работим по няколко идеи, които искаме да
представим пред местната
власт и се надяваме да имаме едно дълго и ползотворно
сътрудничество.
- Ще се превърне ли в
традиция това град Генерал Тошево да бъде домакин на Дунав Ултра занапред и да ви очакваме ли
отново и през следващата
година?
Наистина се надявам това
да се случи. Мястото е страхотно и ние само можем да
се възползваме от това.

Кратки новини
Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновни и
осъди двама сирийски граждани за това, че излезли през границата на страната, без разрешение на надлежните органи
на властта и не през определените за това места. Съдът наложи наказания на двамата подсъдими от по осем месеца лишаване от свобода, като отлага изтърпяването на наказанията с изпитателен срок от три години и глоби от по сто и петдесет лева.
Подсъдимите са осъдени и да заплатят сторените по делото разноски.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево наложи на двама иракски 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.
Така наложение мерки подлежат на обжалване пред Окръжен съд - Добрич.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимият И.П., румънски гражданин, за превеждане на група от хора през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не определените за
това места.
Съдът налага на подсъдимият наказание „Лишаване от свобода“ за срок от осем месеца, като отлага изтърпяването на
наказанието с изпитателен срок от три години. Подсъдимият
е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимият Б.Р.Р., български гражданин, за превеждане на група от хора през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не определените
за това места.
Съдът налага на подсъдимият наказание „Лишаване от свобода“ за срок от единадесет месеца, като отлага изтърпяването на наказанието с изпитателен срок от три години. Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

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.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка. Цена по
договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
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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Аристидис Папатеодору ще играе в НБЛ през
новия сезон с отбора на БК „Шумен“
Баскетболният талант на
град Генерал Тошево Аристидис Папатеодору е поредното
ново попълнение на завърналия се в елита тим на БК „Шумен“. Официално договорът
на младежа беше оформен в
края на месец август, но едва сега регистрите на Българска федерация по баскетбол
(БФБ) потвърждават новината.
По този начин Ари ще направи
завръщане в най-високото ниво на родния баскетбол, след
като преди три години игра за
„Балкан“ (Ботевград) във вицешампионския сезон на тима. Тогава 15-годишният Аристидис направи дебют в меката на баскетбола – Правец,
при победата срещу „Лукойл
Академик“, а в края на сезона, спечели сребърните медали в Националната баскетболна лига (НБЛ).
След периода си в „Балкан“, младежът игра в Гърция.
В южната ни съседка той смени два отбора – „Ираклис“ и
„Лефкипос“, където подписа
първия си професионален договор. Локдаунът и масовите
забрани заради пандемията
от коронавирус обаче принудиха Ари да се завърне в България. За да поддържа добра
спортна форма, през есента

баскетболистът се присъедини към „Ънстопабъл“ (Добрич)
в „А“ група.
Сега Аристидис прави поредната голяма стъпка в своята кариера, присъединявайки
се към новата в елита БК „Шумен“, който е последният десети отбор в групата за сезон
2021/22. Шуменци стягат доста добра селекция, като през

тази година ще се опитат да
създадат боеспособен състав,
който да затвърди мястото си
в НБЛ. Пред Ари пък се открива огромен шанс да играе
редовно срещу най-силните
родни баскетболисти. Той все
още е само на 19 години, висок е 202 см, и играе на позициите гард и крило.
Аристидис Папатеодору ще

играе под ръководството на
Янко Янков и неговият помощник Звонко Папак. БК „Шумен“
вече започна подготовка за
новия сезон, като в има личат
имената на сърбинът Никола
Костич, младежкият национал
на България Константин Паисиев и бившият център на „Ямбол“ и „Черно море Тича“ Милош Чойбашич.

Аристидис с екипа на „Ънстопабъл“ (Добрич), за който играеше през миналия сезон. Сега вече ще
защитава цветовете на БК „Шумен“ в НБЛ.

„Спортист 2011“ с тежко поражение от „Дунав“ (Русе)
Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) записа изключително неприятно поражение от силния тим на „Дунав“ (Русе) в пореден двубой
от шампионата на Североизточната Трета лига. Момчетата
на Калоян Михалев се опитаха
да се противопоставят на своя
именит опонент, но загубиха с
2:5 в крайдунавския град като по този начин регистрираха
втора поредна загуба при гостуване в първенството.

През по-голямата част от
двубоя, играта се развиваше в половината на „Спортист
2011“. Не беше изминал и четвърт час, когато футболист на
„Дунав“ беше фаулиран, съдията отсъди дузпа, а Йордан
Димитров откри резултата –
1:0. Десетина минути по-късно обаче Кристиян Георгиев
възстанови равенството с хубав удар шут от над 20 метра
за 1:1. Домакините обаче взеха
много добър аванс малко пре-

ди почивката. Първо в 42-та
минута Преслав Петков завърши с гол комбинация със съотборник. Секунди преди края
пък Димитър Тодоров даде пас
на Йордан Димитров и той покачи на 3:1. Тези два гола в последните минути на първото
полувреме тотално съкрушиха
футболистите от Генерал Тошево.
Малко след подновяването на играта „Дунав“ поведе с
4:1 и на практика реши всичко

Това е съставът на „Спортист 2011“ в гостуването на „Дунав“ (Русе).

в този двубой. До неговия край
двата отбора си размениха по
още едно попадение за да бъде оформен крайния резултат
5:2. Автор на гола за „Спортист 2011“ стана Росен Николов.
Тежката загуба на „Спортист
2011“ определено не е приятна, но трябва да се отбележи,
че в тази група тимът на „Дунав“ (Русе) е с класи над всички останали отбори и почти
сигурно ще играе при професионалистите през следващия
сезон. След пет кръга „Спортист 2011“ има две победи, едно равенство и две загуби и с
актив от 7 точки се движи на
седма позиция във временното
класиране.
В следващия кръг от надпреварата „Спортист 2011“ има
тежко домакинство на друг
много солиден тим – този на
„Лудогорец III“ (Разград). Двубоят ще се играе на 25 септември (събота) от 17:00 часа. Преди това, този уикенд,
на 18 септември от 17:00 часа,
„Спортист 2011“ приема „Черноломец 1919“ (Попово) в първи двубой от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Изиграха се двубоите от втория кръг на „А“ Областна група
През изминалия уикенд се
изиграха срещите от втория
кръг на „А“ Областна футболна група. Определено най-голям интерес предизвика двубоя в село Крушари между местния тим на „Заря 2006“ и „Спортист“ (Генерал Тошево). Двата отбора ще бъдат замесени в
битката за първите две места
в края на сезона и ранната им
среща събуди любопитството на
футболната общественост в региона.
За съжаление двубоят в село Крушари започна мечтано за

гостите от „Спортист“, но завърши с тежко поражение от
2:5. Момчетата водени от треньора Янко Иванов влязоха в
срещата много добре. В първите
минути владееха инициативата и създадоха една-две добри
атаки. При една от тях се откри чудесна възможност за гол,
но уникален пропуск лиши тима
от откриващ гол. Все пак малко по-късно „Спортист“ излезе
напред в резултата. Някъде тук
обаче съперникът пое контрола
на събитията на терена и още до
почивката натрупа преднина от

два гола за 3:1.
След паузата домакините направиха резултата 4:1, а в края
на двубоя двата отбора си размениха по един гол за да бъде
оформен и крайния резултат от
5:2 в полза на „Заря 2006“.
В същото време отборът на
„Дружба“ записа домакинска
загуба с 0:3 от „Калиакра 1“
(Каварна). След като в първия
кръг не се яви за гостуването
си на „Добруджанец“ (Овачарово), сега момчетата от „Дружба“
се събраха и изиграха прилично
първо полувреме, което завър-

ши без попадения. През втората
част обаче силите на домакините свършиха и гостите от Каварна взеха своето с три бързи гола, паднали след 60-та минута.
В съботния ден пък „Партизан“ (Василево) спечели служебно с 3:0, след като отборът
на „Интер“ (Добрич) не се яви за
своето гостуване.
В другите срещи се получиха
следните резултати: „Хр. Ботев“
(Стожер) – „Орловец 2008“ (Победа) 0:1 и „Албена – 97“ (Оброчище) – „Добруджанец“ (Овчарово) 1:3.

Зоналният съвет на БФС – град Добрич, утвърди програмата за новия сезон 2021/2022 в „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“. Там ще играят три отбора от
община Генерал Тошево – новият футболен клуб „Спортист“ (Генерал Тошево), „Дружба“ (Люляково) и „Партизан“ (Василево). Шампионатът вече стартира с двубоите от първия кръг, които се играха на 4 и 5 септември.
На вашето внимание представяме пълната програма за
есенния дял от първенството:
1 кръг – 4/5 септември
„Албена – 97“ (Оброчище) – „Партизан“ (Василево) 3:0
„Добруджанец“ (Овчарово) – „Дружба“ (Люляково) 3:0
„Калиакра – 1“ (Каварна) – „Заря 2006“ (Крушари) 0:1
„Спортист“ (Генерал Тошево) – „Хр. Ботев“ (Стожер) 3:2
„Орловец 2008“ (Победа) – „Интер“ (Добрич) 3:1
2 кръг
11 септември
„Партизан“ – „Интер“ 3:0
„Албена – 97“ – „Добруджанец“ 1:3
12 септември
„Дружба“ – „Калиакра 1“ 0:3
„Заря 2006“ – „Спортист“ 5:2
„Хр. Ботев“ – „Орловец 2008“ 0:1
3 кръг
18 септември
„Калиакра – 1“ – „Албена – 97“
„Добруджанец“ – „Партизан“
19 септември
„Спортист“ – „Дружба“
„Орловец 2008“ – „Заря 2006“
„Интер“ – „Хр. Ботев“
4 кръг
25 септември
„Партизан“ – „Хр. Ботев“
„Албена – 97“ – „Спортист“
26 септември
„Добруджанец“ – „Калиакра – 1“
„Заря 2006“ – „Интер“
„Дружба“ – „Орловец 2008“
5 кръг
2 октомври
„Калиакра – 1“ – „Партизан“
„Орловец 2008“ – „Албена – 97“
3 октомври
„Спортист“ – „Добруджанец“
„Хр. Ботев“ – „Заря 2006“
„Интер“ – „Дружба“
6 кръг
9 октомври
„Партизан“ – „Заря 2006“
„Албена – 97“ – „Интер“
10 октомври
„Калиакра – 1“ – „Спортист“
„Добруджанец“ – „Орловец 2008“
„Дружба“ – „Хр. Ботев“
7 кръг
16 октомври
„Спортист“ – „Партизан“
„Хр. Ботев“ – „Албена – 97“
17 октомври
„Орловец 2008“ – „Калиакра – 1“
„Заря 2008“ – „Дружба“
„Интер“ – Добруджанец“
8 кръг
23 октомври
„Партизан“ – „Дружба“
„Албена – 97“ – „Заря 2006“
24 октомври
„Добруджанец“ – „Хр. Ботев“
„Калиакра – 1“ – „Интер“
„Спортист“ – „Орловец 2008“
9 кръг
30 октомври
„Дружба“ – „Албена – 97“
„Орловец 2008“ – „Партизан“
31 октомври
„Интер“ – „Спортист“
„Хр. Ботев“ – „Калиакра – 1“
„Заря 2006“ – „Добруджанец“

Днешните лидери…

