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Новата учебна година започна
Първолаците тази есен в шестте общински училища са 80

Новата учебна 2021/22 година официално беше открита! При строго спазване на
всички противоепидемични
мерки и носене на маски дори на открито, децата в шестте общински училища и Професионалната гимназия по

земеделие „Тодор Рачински“,
прекрачиха прага на любимите класни стаи и чуха, малко
позабравения заради дългата
лятна ваканция, звук на училищния звънец. За радост на
всички новата учебна година започна присъствено. То-

ва допълнително внесе добро
настроение по време на празненствата в отделните училища.
Както традицията повелява откриването на учебната година навсякъде започна с издигане на национал-

Новата учебна година започна присъствено за всички и с 80 първокласници в шестте училища на
територията на Община Генерал Тошево.

ния трибагреник под звуците на химна на Република България. Музикална програма и
празнични слова посрещнаха
учениците, а първият звънец
пред входа на всяко училище
официално даде старт на уроците и домашните.
Тази година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров беше специален
гост на СУ „Никола Й. Вапцаров“. В словото си пред учениците той изтъкна важността от получаването на образование и знания, защото само
от тях зависи благоденствието, развитието и успехът на
един народ.
Домакините от СУ „Никола
Й. Вапцаров“ бяха подготвили богата музикална програма за радост на всички присъстващи.
Тази година в община Генерал Тошево има общо 80 първокласници. Всички училища са готови за новата учебна
година. Предстои единствено
довършването на ремонта на
покрива на училището в село
Спасово (който до редакционното приключване на броя,
трябваше да бъде готов).

Удължава се срока за електронното преброяване
Срокът за електронното преброяването на населението на
страната се удължава до края
на септември. Това стана ясно
след приключване на правителственото заседание на 16 септември, а новината беше съобщена от Антон Кутев, говорител на служебния кабинет.
Първоначално, то трябваше да
приключи на 17 септември.
Масово граждани подават
сигнали, че не могат да извършат преброяването заради ха-

керски атаки към сайта, както и че не могат да се свържат
с телефоните, за да дадат кода си. Кампанията по Преброяване 2021 започна с фалстарт,
като още първия ден беше съобщено, че системата е блокирана заради хакерски атаки. На следващия втори ден отново системата беше спряна, а
интересът към онлайн преброяването е огромен. Около 840
000 души са се преброили към
момента, а близо 39 000 души

са потърсили съвет на телефоните за преброяването. Поради всички тези причини от МС
съобщиха, че правителството
е направило промени в Решение № 61 от 21 януари 2021 г.,
според което хората можеха да
се преброяват електронно от 7
до 17 септември, удължавайки
срока до 30 септември.
Към настоящия момент системата е стабилна, осигурена
е необходимата защита и капацитет за извършване на регис-

трации и преброяване на населението. Удължаването на срока за онлайн преброяването
ще осигури възможност всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемиологична обстановка да ограничат контакта си с преброителите.
Този контакт с преброителите все пак остава валиден. Те
ще минават в удобно за гражданите време – в диапазона от
08:00 до 20:00 часа.

Показваме ви поредният акт на вандализъм, при който отново е пострадала
детска площадка. Този път тя е в квартал
Пастир, като две от съоръженията са повредени и изпочупени. Само няколко дни
преди този сигнал, в Централния градски
парк на Генерал Тошево, други две съоръжения бяха разбити. Снимките и сигналите за това буквално заваляха в социалните мрежи. Извършителите, разбира се, са
неизвестни.
Съвсем кратка и бърза проверка на нашия снимков архив ни показа, че най-много се чупят съоръжения по детските площадки и пейките в парка. За нас това е необяснимо, тъй като тези места са предназначени изцяло за най-малките, за нашите деца. И потърпевшите винаги са
тези, които са най-невинни и които имат
най-малка вина за болното общество, в
което живеят…

Петър Желев получи плакет и поздравления и от кмета на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров.

Петър Желев получи
Национална диплома

По време на тържеството по повод откриването на
новата учебна година в СУ
„Никола Й. Вапцаров“, отличникът на Випуск’21 Петър Желев получи своята
Национална диплома за отличен успех. Изключително
престижната награда беше
връчена на нашия съгражданин от Светлана Василева, началник на Регионално
управление на образованието – град Добрич.
Националната диплома
за отличен успех се връчва
със заповед на министъра
на образованието и науката
и се присъжда на онези зрелостници, които през целия
гимназиален курс на обучение имат успех от 6.00, как-

то и отличен успех от 6.00
от двете матури – по български език и литература
и по география. От Министерството на образование
и науката обявиха в средата на лятото, че тази година Национална диплома ще
получат само 29 зрелостници от 20 училища в цялата
страна. Сред тях и е Петър
Желев от град Генерал Тошево.
Младежът беше награден
и от страна на Община Генерал Тошево. Кметът Валентин Димитров му връчи
специален плакет за принос
към развитието на община
Генерал Тошево и му пожела
много бъдещи лични и професионални успехи.

Първият учебен ден в ОУ „Хр. Смирненски“.

В ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ откриват
новата учебна година.
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СКХГ „Angels“ спечели седем медала от
Земеделските стопани
силния международен турнир „Морски звезди“ вече жънат царевицата

Между 10 и 12 септември
в Национална спортна база
„Спорт Палас“ – град Варна,
се проведе VII Турнир по художествена гимнастика “Морски звезди“ и Приз „Меглена Михайлова“. Надпревара-

та беше организирана от клуб
по художествена гимнастика „Грация“, град Варна, със
съдействието на Министерството на младежта и спорта,
Община Варна и Българската
федерация по художествена

гимнастика.
В седмото издание на силния турнир, участие взеха
и грациите от спортен клуб
по художествена гимназия
„Angels“, град Генерал Тошево. Въпреки краткото време

Талантливите ни грации отново доказаха, че могат да се конкурират с най-добрите.

за подготовка в условията на
извънредна епидемична обстановка, младите момичета
успяха да се преборят за призови места в конкуренцията
на над 300 гимнастички от 11
клуба от цялата страна.
Александра Хинева, Камелия Иванова, Александра и
Симона Чимширови, попълниха своите колекции от медали
в различните възрастови групи и дисциплини. Младите ни
грации спечелиха общо три
сребърни и четири бронзови
медала. Успехите на гимнастичките са резултат от техния
труд, амбиции и усилия, които полагат по време на тренировки, под вещото ръководство на техните треньори –
Павлета Петрова и Виктория
Стоянова, която е треньор в
КХГ „Грация“, град Варна.

Цените на нивите в област Добрич са поскъпнали
с 500 лева на декар за последните 6 години
Земеделската земя е поскъпнала с над 47% за последните 6 години, показват данни на Националния статистически институт. През 2014 г.
средната цена на декар ниви
е била 708 лв., а за миналата година е 1042 лв. за декар.
Средната цена на декар земеделска земя стигна 941 лева.
Най-голямо е поскъпването
на нивите в Югоизточния район на страната – с над 79%
за 6 години. Средната цена
на сключените сделки в района нараства за периода от
501 лв. на 899 лв. за декар.
Причината за това е, че земеделската земя там е по-евтина отколкото в северната
част на страната, което я прави атрактивна за инвеститори и земеделски стопани. Това е и сред причините земята
в Югоизточния район на страната да продължи да поскъпва и по време на пандемията

през 2020 г.
На второ място по поскъпване за последните шест години е Североизточният район, където повишението на
цените е с над 51% – от 971
лв. на 1470 лв. за дка. Това е
ръст с 500 лв. за дка. Нивите
в Добруджа са най-желани от
фермерите и затова са с най-

Тази година има
по-малко мед в кошерите

По-малки количества мед
са произведени през това лято в област Добрич, в сравнение с миналата година. Новината е напълно очаквана в
бранша, но буди сериозна доза притеснения, според Галин Георгиев, председател
на сдружение „Пчела Добрич
1946“.
Основната причина, според него, е масовия мор по
пчелните семейства. Още
през пролетта пчеларите
алармираха за синдрома на
празния кошер, като посочиха, че пчелите или са изчезнали, или са измрели. Тогава стопаните констатираха
от 50% до 80% поражения по
пчелините.
Самият Галин Георгиев е в
бранша от 13 години. От 140
пчелни семейства, тази година са останали 70. „Така и не
се разбраха причините за масовия мор по пчелите. През

тази година добивите от едно пчелно семейство са нормални, макар че пропуснахме
някои от пашите. Заради намаления брой пчелни семейства обаче, произведеното
количество мед е с 30%-40%
по-малко от миналата година“, уточнява пчеларят.
Това обаче води след себе
си друг проблем – заради масовия мор по пчелите близо
15-20 процента от пчеларите напълно са се отказали от
производството на мед. Масово потомствени пчелари,
които издържат семействата си с този вид труд, също се
отказват.
Иначе в Добруджа е добит
мед от липа, лавандула, слънчоглед и малко рапица. Заради студовете през пролетта и
ранното лято е изпусната пашата от акацията. По-слабите пчелни семейства също не
успяха да съберат прашец.

висока цена. Най-малко е поскъпването на нивите в Югозападния район – с малко над
21%.
Средната цена на сделките
с ниви в България през 2020 г.
достига 1042 лв. за един декар, което е спад с 1% в сравнение с 2019 г., показват данните на НСИ. Това се дължи

на поевтиняване на нивите в
Югозападния район и в Южния
централен район, докато в цяла Северна България и в Югоизточния район земеделската
земя продължи да поскъпва и
по време на пандемията.
Арендата също поскъпва. През 2020 г. средният наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 3
лв. по-малко от миналата година. Но за период от шест
години арендата е нараснала с близо 7%. Средният наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е
21 лв., и е с 23,5% по-висок
спрямо 2014 г. През 2020 г.
най-висок е средният наем/
аренда на един декар ниви в
Северния централен район –
59 лв. Цената, платена за наем/аренда на един декар земеделска земя в Североизточния район, е 54 лв., а в Северозападния – 51 лв.

През миналата седмица в
Добруджа започна жътвата на
царевица. Първите официални данни за област Добрич бяха предоставени от Областна дирекция „Земеделие“ на
13 септември. При малко над
7200 реколтирани площи, до-

покачат.
През настоящата стопанска
година площите с царевица в
областта са 939 000 декара.
За сравнение през миналата
година заради сушата средният добив от царевицата в областта беше под средния за

бивите са 701 килограма от
декар. Трябва да се отбележи,
че към тази дата, кампанията
е започнала в крайморските
общини Шабла и Каварна, както и в землищата на Добрич
и Добричка община. Специалистите очакват със започването на жътвата в община Генерал Тошево, добивите да се

страната – около 340 килограма от декар. В предходните
две години зърнопроизводителите в региона прибираха
средно по 624 и 816 килограма фуражно зърно от декар.
Сега надеждите са за високи
добиви, както беше при прибирането на пшеницата и маслодайния слънчоглед.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19
на територията на общината към 10 септември
Към дата 17.09.2021 г. пациентите с положителен PCRтест на територията на община Генерал Тошево са 19. 9 от
тях се намират в болнично заведение и 10 са на домашно
лечение. Поставените под карантина и контактни лица са
20. Починал е един човек.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към всички жители, собственици на търговски обекти и работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни и да спазват всички противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и
здравето на местната общност!

Накратко
ЦПЛР – Център за работа с деца в град Генерал Тошево, записва деца и ученици в следните безплатни извънкласни форми на обучение
за учебната 2021/22 г.: Школа
по изобразително и приложно изкуство, Клуб по английски език, Детски театрален
състав, Зумба за деца, Клуб по
модерен балет, Школа по графичен дизайн, Школа по пеене, Школа Младежки свят и
Клуб по хип-хоп танци.

* * *

Неправоспособен
водач,
шофирал след употреба на алкохол е задържан от органите
на реда след лека катастрофа.
На 16 септември, около 21:00
часа в град Генерал Тошево е
извършена проверка на самокатастрофирал лек автомобил
„Опел“, без регистрационни
номера, управляван от 40-годишен неправоспособен мъж.
При последвалата проверка
за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата
индикация отчита наличието
на 1,62 промила. Мъжът е задържан за срок от 24 часа. По
случаите са образувани бързи
полицейски производства.

Младите футболни таланти от ДЮШ на ФК „Спортист 2011“, град Генерал Тошево,
продължават с подготовката си за старта на шампионатите в различните възрастови
групи. През миналата седмица възпитаниците на треньора Илиян Иванов изиграха няколко контролни срещи с връстниците си от ФК „Калиакра“, град Каварна. Срещите се играха на игрището за мини футбол в Централния градски парк пред сериозен брой привърженици. Децата показаха желание и старание по време на игра и вече с нетърпение очакват
старта на сезона през есента.
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Скръбна вест

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса
на труда и Заповед №878/16.09.2021 г. на кмета на Община Генерал Тошево се обявява конкурс за длъжността „Управител“ на Център за обществена подкрепа – град Генерал Тошево.
Място на работа - Център за обществена подкрепа – град
Генерал Тошево, ул. „Дружба“ №12. Характер на работа –
организация, ръководство и контрол на цялостната работа
на Център за обществена подкрепа - град Генерал Тошево.
Правоотношение – трудово, безсрочно
I. Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални изисквания към кандидатите:
- Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите
„Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален
мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“;
- Професионален опит - 2 години придобит в сферата на
услугите за деца;
- Познания за нормативната уредба в областта на социалните дейности;
- Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft
Excel, Internet;
- Правоспособност за управление на МПС ще се счита за
предимство.
Основни задължения:
- Ръководи, контролира и координира работата в Център
за обществена подкрепа;
- Възлага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП;
- Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на ЦОП, нейното планиране,
вътрешно мониториране, финансово управление, оценяване и отчитане;
- Организира предоставянето на социални услуги и образователни услуги на потребителите на ЦОП;
- Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител.
II. Начин на провеждане на конкурса - два етапа:
- Подбор по документи;

- Решаване на казус и провеждане на интервю с всеки от
допуснатите кандидати, като комисията оценява кандидата
и го подрежда в общото класиране след интервюто.
III. Необходими документи за участие в конкурса:
- Искане до Кмета на общината /утвърден формуляр/;
- Мотивационно писмо;
- Автобиография /европейски формат/;
- Документ за завършено образование, специалност, квалификационна степен (копие);
- Други документи удостоверяващи професионално-квалификационна степен (копие);
- Документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие);
- Свидетелство за съдимост (в срок на валидност);
- Медицинско свидетелство (в случай, че кандидатът е
прекъснал работа за повече от три месеца).
IV. Срок и място за подаване на документи.
Място за подаване на документите:
- Документите се подават лично или чрез пълномощник
на кандидата в сградата на Община Генерал Тошево на адрес: гр. Ген. Тошево, ул. „Васил Априлов“, №5 всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в Център за услуги и информация. Документите се подават в плик, с посочени имена,
точен адрес и телефон за връзка с кандидата;
- При подаване на документите, на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на конкурсната длъжност за запознаване.
Срок за подаване на документите:
- Срокът за подаване на документите е тридесет дни от
датата на публикуване на обявата в местен вестник и на
електронната страница на Община Генерал Тошево, но не
по-късно от 16:00 ч. на 21 октомври 2021 година.
- Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока не се регистрират.
V. Място за обявяване на списъците и съобщенията във
връзка с конкурса:
- Информационно табло на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация
- Електронна страница на Община Генерал Тошево – www.
generaltoshevo.bg.

ОИЦ-Добрич представи подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
В предния брой на вестник
„Добруджански глас“ публикувахме кратка информация за проведеното онлайн
информационно събитие на
Областен информационен
център (ОИЦ), на което бяха представени условията за
кандидатстване по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 20142020 г. Сега ви запознаваме
с всички подробности около
темата.
Общият 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 търго-

вци 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. За
проектни предложения със
заявени за подпомагане разходи до 3 911 600 лв. процента на финансирането е
50%, а за проекти от 3 911
601,96 лв. до 5 867 400 лв.
е до 35%. При планирани в
проекта инвестиционни разходи, попадащи в обхвата на
Приложение № 1 (в пакета с
документи) финансовата помощ се увеличава с до 25%.
Финансовата помощ за
проектни
предложения
включващи преработка на
продукти от приложение №
І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС подкрепата е до 45% от общия
размер на допустимите разходи за средните предприятия и 55% за микро и мал-

ки предприятия. Финансовата помощ няма се предоставя на предприятия, които не
са независими по смисъла на
чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1
януари 2014 г. с цел получаване на предимство.
Задължително кандидатите представят бизнес план
по образец (Приложение №
6), който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в
случаите на инвестиции за
извършване на строителномонтажни работи – за 10-годишен период.
В проектното предложение кандидатите мога да
планират да вложат средствата в изграждане, придобиване и модернизиране
на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; да закупят нови машини,
съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства; да изградят/модернизират лаборатории и други.
Допустими за финансиране са и разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа
устойчивост на проектното предложение, извършени
преди подаване, не по рано
от 01.01.2014 г., и по време
на изпълнението на проекта.
Приоритетни ще са проекти, в които са включени

преработка на суровини от
чувствителни сектори („Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“, „Етеричномаслени и медицински култури“); имат интегриран подход; осигуряващи устойчива
заетост или допринасящи за
устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на
17 декември 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) www.eumis2020.
government.bg. Това става
единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Пълният пакет документи по процедурата е публикуван в ИСУН 2020 www.
eumis2020.government.bg и
на интернет страницата на
ДФ „Земеделие“- www.dfz.
bg/bg/.
Екипът на Областен информационен
център-Добрич е на разположение за
предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в
сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел.
058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на
страницата на центъра във
фейсбук.

С дълбока скръб съобщаваме, че на
13.09.2021 г. ни напусна

Любомир Христов
Чимширов
(на 69 години)

Отиде си един скъп за нас
човек и колега. С много обич и
мъка се прекланяме пред светлата ти памет. Последно сбогом!
Почивай в мир, Любо!

От колегите и самодейците на
НЧ „Светлина – 1941“ –
град Генерал Тошево

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

Кратки новини

На сигнал за пожар в къща в град Генерал Тошево, в ранните часове на 10 септември, са се отзовали екипи на местната пожарна служба.
Съобщение за горящ дом на ул. „Стефан Караджа“, №7 е
било получено в 07:43 ч. Към мястото на пожара са изпратени два пожарни автомобила с 6 пожарникари от РСПБЗН,
град Генерал Тошево. Пострадал е мъж на 73 години с изгаряния първа степен, без опасност за живота.
Мъжът е бил транспортиран от екип на ЦСМП до МБАЛДобрич. От пламъците е унищожена покривна конструкция
(около 40 кв.), домашно имущество (20 бр. мебели, посуда) и
газова бутилка. Спасена е останалата част от къщата.
Причината за пожара е в процес на изясняване.

* * *

40-годишен мъж е задържан от органите на реда в град
Генерал Тошево, заради управление на МПС в населено място в крайно нетрезво състояние.
От ОД на МВР съобщават, че на 10 септември, около 09:45
часа в град Генерал Тошево е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 40-годишен мъж. При последвалия тест за употреба на алкохол, цифровата индикация на уреда отчита наличието на 3,77 промила.
Водачът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

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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„Спортист 2011“ елиминира „Черноломец 1919“
от турнира за Купата на АФЛ след драма и дузпи

Отборът
на
„Спортист 2011“ (Генерал Тошево) продължава напред в турнира за Купата на АФЛ. През изминалия уикенд на стадиона
в град Генерал Тошево,
местния тим елиминира гостуващия „Черноломец 1919“ (Попово) след
изпълнение на дузпи. В
редовното време срещата завърши при резултат
2:2.

Само преди две седмици отборът от Попово отново гостува в нашия град и показа добър
футбол, но загуби с гол
в последната минута на
срещата. Сега ситуацията беше сходна. Гостите
бяха по-активни и създадоха повече положения за гол. През първите 20 минути тя владееха
инициативата и като по
чудо топката не попад-

на в мрежата на „Спортист 2011“. Това все пак
се случи в 30-та минута,
когато главният съдия
отсъди дузпа и Беадир
Беадиров откри резултата. Противно на логиката
обаче, само минута покъсно Румен Николов изравни. При резултат 1:1
двата тима се оттеглиха
на почивка.
Второто полувреме започна по същия начин –

с опасни атаки пред вратата на домакините. В
средата на втората част
Беадир Беадиров отново
изведе гостите напред
в резултата. След гола
„Спортист 2011“ заигра
по-добре и започна да
създава положение след
положение пред стража на гостите от Попово.
С два пропуска се отчете Росен Николов, но вихрените атаки на момчетата дадоха резултат. В
83-та минута Румен Николов заби втори гол, изравнявайки резултата за
2:2 и пращайки двубоя в
рулетката на дузпите.
При изпълнението на
11-метровите
наказателни удари момчетата
на „Спортист 2011“ бяха безгрешни – шест от
шест. От бялата точка
точни бяха Диян Иванов,
Севдалин Стайков, Кристиян Георгиев, Румен
Николов, Георги Атанасов и Ивелин Кузманов.
Футболистите на „Черноломец 1919“ също вкараха първите пет дузпи,
но не и шестата, като по
този начин отпадната от
надпреварата.

Общинското дерби в Зона „Изток“ приключи с разгром

Отборът на „Спортист“
(Генерал Тошево) записа втора победа в шампионата на „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“. В двубой от
третия кръг на първенството,
възпитаниците
на треньора Янко Иванов спечелиха по убедителен начин със 7:0 общинското дерби с тима
на „Дружба“ (Люляково).
На стадиона в град Генерал Тошево се събра
доста публика. За съжаление обаче дерби в истинския смисъл на думата нямаше. Двубоят
буквално се игра само
в едната половина – тази на гостите и резултатът е напълно закономерен. Още до почивката „Спортист“ натрупа

преднина от 5:0 и след
паузата обяснимо намали оборотите. Радостното е, че срещата беше
изключително коректна,
а зрителите видяха ня-

колко много хубави попадения.
Успехът за „Спортист“
идва в точния момент за
оправяне на настроението и натрупване на са-

мочувствие, точно след
тежкото поражение от
„Заря 2006“ и преди
трудните двубои с „Албена – 97“ (Оброчище) и
„Добруджанец“ (Овчарово). За „Дружба“ пък неприятната серия от загуби продължава, а в следващия кръг – на 26 септември отборът е домакин на „Орловец – 2008“
(Победа).
Третият общински тим
в групата – този на „Партизан“ (Василево) допусна поражение с 0:5 при
гостуването си на „Добруджанец“
(Овчарово).
В другите срещи от този трети кръг се получиха следните резултати:
„Орловец – 2008“ – „Заря
2006“ 1:1, „Калиакра – 1“
– „Албена – 97“ 5:0.

Детска гадина „Първи
юни“ в град Генерал Тошево откри новата учебна
година с нова придобивка. В двора на учебното
заведение вече е монтирана цветна дървена люлка за най-малките деца.
Съоръжението е изградено върху бетонна площадка, която беше направена
по-рано това лято, като
естествено продължение
на детския кът в двора.
Съвсем скоро се очаква и поставянето на ударопоглъщаща настилка.
На самата конструкция
са монтирани две люлки
с предпазители, които са
предназначени за децата от първа и втора група. Средствата за новата
придобивка са от Великденския благотворителен
базар на детската градина, който се състоя порано през годината.

С малък концерт пред НЧ „Светлина – 1941“,
беше открита новата учебна година на
Школата по изкуства в културната институция.

Обединена детска школа
откри новата учебна година

На 13 септември се
състоя кратък концерт
по повод откриването
на новата учебна година на Обединена детска
школа при НЧ „Светлина – 1941“ в град Генерал Тошево. Събитието
се проведе пред сградата на културната институция при строго спазване на всички противоепидемични мерки и
премина при голям интерес от страна на децата от нашия град.
Преподавателите от
различните
специалности бяха подготвили богата музикална
програма, в която главни действащи лица бяха децата от школата
по изкуства. Своите таланти показаха ученици
от класовете по китара,
гайда, народно пеене,
синтезатор, поп и рок
пеене и малките жабчета от Детска вокална
група „Жаборани“.
Различните
класове
вече започнаха своята
дейност още преди две
седмици, но продължават да набират деца. В
Обединена детска се
предлага обучение за

деца от 5 до 18 годишна възраст по специалностите народно пеене,
народни танци, поп и
рок пеене, пиано, акордеон, гайда, китара,
синтезатор,
солфеж,
Детска вокална група
„Жаборани“ и Музикален театър „Дея“
За всички форми на
обучение са осигурени
квалифицирани преподаватели, като 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, а възпитаниците получават възможност за изява в концерти и празници на читалището, забавни и весели състезания и шоу
програми.
Всички желаещи ученици да се запишат в
школата могат да подадат молби за всяка една от формите на обучение, според възможността, желанието и интересите!

Доза смях

Влиза човек в бар и казва на бармана:
- Искам да се напия много здраво. Какъв коктейл ще ми предложите?
- Ами, най-новия ни – казва се „Едно, две,
максимум три!“
- Е какъв е тоя коктейл?
- Взимаш шейкъра. Сипваш вътре чаша водка,
две, максимум три. После взимаш една чаша
коняк, две, максимум три и ги сипваш в шейкъра. После взимаш чаша уиски, две, максимум
три. После взимаш халба бира, две, максимум
три. Разбъркваш хубаво. Сипваш си една чашка, две, максимум три. След това веднага ставаш, и правиш крачка, две, максимум три!

