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Повече от половината класове в училищата в област
Добрич преминаха на дистанционно обучение

От 15 октомври (петък), в
съответствие с издадената от
Министъра на образованието и науката Николай Денков
заповед, се организира обучение от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците от област Добрич за 5,
6, 8, 9, 10 и 11 клас.
Новите ограничителни мерки се въвеждат в училищата в
област Добрич от 15 до 30 октомври заради увеличаващия
се брой заразени с коронавирус и карантинирани учители

и ученици. Решението беше
взето по-рано през седмицата по време на заседание на
Областния координационен
щаб. На база доклад от началника на РУО – Добрич, решението на Областния координационен щаб и заповедта на
директора на РЗИ – Добрич за
преустановяване на присъствения образователен процес,
излезе заповедта на министъра на образованието. С нея
се въвежда познатата дистанционна форма на обучение.
По предложение на директора на РЗИ – Добрич д-р

Светла Ангелова учениците от
1 до 4 клас продължават присъственото обучение. Учениците от 7 и 12 клас също остават в училище. В слетите паралелки в малките населени
места, където има седмокласници, обучението продължава
присъствено. Детските градини също продължават да работят, като се препоръчва там
стриктно да се извършва сутрешният филтър и да не се
допускат деца със симптоми.
„С всеки изминал ден броят на карантинираните ученици става все по-голям“, по-

сочи Светла д-р Ангелова по
време на заседанието. Само
за периода до 11 октомври
са карантинирани 301 ученици от 10 училища в област Добрич. От РЗИ – Добрич призовават да се спазва и другата
мярка, приета от щаба, която
касае непълнолетните ученици – те няма да могат да посещават заведения за хранене и развлечения без придружител.
След 30 октомври щабът ще
прецени дали се налага мерките да продължат или да бъдат отменени.

Започна предизборната кампания
От 15 октомври до деня за
размисъл на 13 ноември България е в предизборна кампания. За първи път в демократичната ни история сме призовани да гласуваме трети
път за парламент за по-малко от една календарна година. Извънредните избори за
47-о Народно събрание съвпадат с редовните президентски избори и ще се проведат
на 14 ноември. Ако се стигне до втори тур на президентските избори, гласуването ще
е на 21 ноември.
Заявления за участие в надпреварата за държавен глава
са подали 24 кандидат-президентски двойки. За сравнение, през 2016 г. за президентските избори са били регистрирани кандидати на 17
партии и коалиции и 14 инициативни комитети.
Ако за редовните парламентарни избори през април
тази година в Централната
избирателна комисия са били
регистрирани 39 формации, а

на 11 юли са се състезавали
23 партии и коалиции, то при
предстоящото отиване до машините за гласуване ще се избират депутати от 20 партии и
7 коалиции.
Прогнозният брой на секциите е 11 643. Право на глас
имат 6 708 189 души. Двата
вота – за президент и за състав на Народното събрание,
ще се осъществяват на една
машина и с една смарт карта.
Разписките ще са две или една, в зависимост от това дали
избирателят гласува за двата
вота или само за единия.
Кампанията и самите избори ще се проведе в условията на върлуващата силна четвърта вълна на пандемията от
Covid-19. Партиите и коалициите трябва сами да се погрижат за здравето на избирателите, провеждайки агитацията дистанционно, а срещите с хората да стават на
открито при спазване на дистанция и с предпазни средства.

Община Генерал Тошево поднови единствената по рода си инициатива в цялата страна – „Попитай кмета“. Вече се проведоха срещи в селата Кардам, Красен, Преселенци и Спасово. Сега домакин на месечната кампания ще бъде
село Люляково. 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 в сградата на
читалището на село Люляково на 29 октомври (петък) от
10:00 часа.

COVID-19

Община Генерал Тошево извършва закупуване и доставка
до дома на потребителя на хранителни продукти и продукти
от първа необходимост, и лекарства (закупени със средства
на потребителите).
Обхватът на потребителите е:
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки, заявяване
и получаване на неотложни административни услуги (със
средства на потребителите). Заявки за доставка и услуга се
приемат само в работни дни на телефонен номер: 0883 560
603.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Георги Пламенов Неделчев от село Росица изпрати това свое творение до Общинска администрация – град Генерал Тошево като подарък по случай 12 октомври – Ден на българската община. Красивата картина, която изобразява герба на Община Генерал Тошево е създадена от зърнено-житни култури като ориз, слънчогледови семки,
пшеница и червена леща.

През тази учебна година учениците от
ИСУ „Никола Й. Вапцаров“ ще работят по
Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Полученото допълнително финансиране е на стойност 3000.00 лева, а вече стартираха първите дейности с
учениците от 8 до 12 клас в учебното заведение.
Училищният екип разработи проектни
предложения и по други програми на МОН.
Утвърдените и класирани проекти са по
следните национални програми: „ОТНОВО
ЗАЕДНО“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Заедно в грижата за всеки ученик“, „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, „Иновации в действие“
и „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че Общинска администрация
– град Генерал Тошево, съвместно с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, организира на 25.10.2021 г. акция за
безвъзмездно предаване на излязло от употреба
електронно и електрическо оборудване /печки,
телевизори, компютри, монитори, хладилници,
фризери, ютии, и редица други ел. уреди/, луминесцентни и др. лампи, както и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.
Пункт за предаване на излезлите от употреба ел. уреди и НУБА от 10:00 до 13:00 часа на
25.10.2021 г. на Паркинга до Общинска администрация – град Генерал Тошево /зад хотел „Узунов палас”/.
Желаещите да се включат в акцията, могат да
го заявят на телефон 05731/ 2020, в.45.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

На 24 октомври (неделя) 2021 г. в Православен храм „Св.
вмчк Димитър“, град Генерал Тошево, ще се състои храмов
празник. Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, ще отслужи Св. Божествена литургия в навечерието на 26 октомври – Димитровден.
Всички жители и гости на община Генерал Тошево са поканени на храмовия празник!
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Два тематични клуба по изкуства бяха открити
В СУ „Никола Й.
в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“
Вапцаров“ отбелязаха
100-годишнината на БЧК

В първите дни на месец октомври в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, град Генерал Тошево,
бяха официално открити два
клуба по изкуства. Клуб по музика с художествен ръководител Добромир Банев и Клуб по
рисуване с преподавател Митко Събев, ще развиват талантите на даровитите деца от

учебното заведение.
По отношение на музикалния клуб, пред областните медии директорът на гимназията Кристияна Иванова разкри,
че със средства от проекти са
закупени различни музикални
инструменти, които са необходими за цял естраден състав. Това са бас китара, соло
китара, два комплекта бара-

бани, едните от които електрически, електрическо пиано, йоника и др. Директорът
на учебното заведение сподели още, че в училището има
много ученици, които посещават различни музикални школи в НЧ „Светлина – 1941“ и
в ЦПЛР – Център за работа с
деца в града, а откриването на клуба по музика ще бъ-

Клубовете по музика и рисуване предизвикаха огромен интерес сред учениците.

де естествено продължение на
тяхното развитие на таланта.
Първоначалната идея е да бъде сформиран състав, в който
даровитите гимназисти да се
изявяват.
„Училището е иновативно и
ние трябва не само да се интересуваме от часовете, а да
внасяме иновации и в извънкласните форми, които са
изключително важни. За да
спрем това постоянно стоене на децата пред компютрите и телефоните”, добави още
Кристияна Иванова.
Клубът по музика ще бъде
ръководен от Добромир Банев, който е музикант, завършил Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” в Пловдив и е преподавател с дългогодишен опит.
Клубът по рисуване ще бъде
ръководен от художникът Митко Събев, който има над 40
участия в изложби – национални, регионални и самостоятелни. Многократно участва в биеналета и триеналета
в страната, и международни
прояви в Европа, САЩ и Канада. Работи в областта на графиката, акварела, живописта
и рекламата.

Константина Петкова и още пет деца от Генерал Тошево
попаднаха в годишното издание „Дарования 2020“

Въпреки по-различната 2020
година, Ротари клуб-Добрич
продължава традицията да издава книжката „Дарования“, която в последното си издание съдържа над 700 талантливи деца
и възрастни хора на изкуството,
спорта и науката от област Добрич.
В изданието „Дарования
2020” можем да открием и шест
имена на жители от община Генерал Тошево. Това са:
Константина Петкова – Носител на грамота за нейната
дейност като музикант и създател на артистичен салон, който
дори и във време на пандемия и
криза се превърна в явление в
българския културен живот.
Габриела Господинова –
Специална награда от Областен
конкурс „С Йовковата бяла лястовица“
Йоана Йорданова – III Място на Областен кръг на олимпиадата по немски език и отлично представяне на Националния
кръг ниво В1 по немски език в
състезание на издателство Клет.

Симона Йорданова – II място на онлайн – конкурс за северняшка и добруджанска песен
„Пендара“, Специална награда –

участие в предаването „От българско, по-българско“.
Валенсия Николова – III място на Областния кръг на олимпи-

ада по БЕЛ, допусната до Национален кръг; II място на Областния кръг на олимпиада по немски език
Отлично представяне на Национален кръг на олимпиадата
по немски език.
Пламена Христова – II място на Областен кръг на олимпиадата по немски език, отлично представяне на Националния
кръг; III място на Областен кръг
на олимпиадата по БЕЛ, отлично представяне на Националния кръг.
Ротари е клубна организация, в която членуват уважавани
представители на различни професии, които в клубни сбирки
обсъждат реални инициативи,
подчинени на нуждите на различни групи граждани. Заявените цели на Ротари са да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като основа
на достоен живот.
Благотворителната инициатива е съвместно дело на Община Добрич и добричкия Ротари клуб.

Община Генерал Тошево внесе предложение за
поставяне на нови паметни плочи в две села

На 7 октомври се проведе заседание на Областна комисия
„Военни паметници“, което беше председателствано от областния управител Васил Карапанчев. Участие в работата на
Комисията взе Радослав Симеонов – главен експерт в дирекция „Социална политика и политика на военно патриотично
възпитание“ в Министерството
на отбраната.
По първа и втора точка от
дневния ред постъпиха предложения от общините Добричка и
Генерал Тошево – за изгражда-

не на нови военни паметници в
населени места в общините.
Община Генерал Тошево внесе предложение за изграждане
и поставяне на паметни плочи в
селата Житен и Кардам. В предложението се предвижда в село
Житен да се поставят две плочи – едната с имената на загиналите жители на селото, а другата – на загиналите в битката
за село Житен, които са от други населени места в страната.
Представителят на община Генерал Тошево Маргарита Великова уточни, че предложение-

то за паметна плоча с имената на загиналите жители на селото е на инициативен комитет
от хора от селото. По второто
предложение – за паметна плоча в село Кардам, се предвижда
на нея да бъдат изписани имената на загиналите във войните от селата Кардам, Огражден,
Чернооково и Йовково. С гласуване единодушно предложението беше прието.
По трета точка секретарят
на комисията гл. експерт ОМП
инж. Красимир Куртев докладва внесените предложения от

общини за ремонт и поддържка
на военни паметници на територията на областта. След обсъждане членовете на Комисията гласуваха да се предложат
за отпускане на средства за ремонт военни паметници в селата Красен и Изворово в община
Генерал Тошево, както и паметникът на ген. Стефан Тошев в
общинския център.
Всички решения на Областна комисия „Военни паметници“ ще бъдат изпратени за съгласуване в Министерство на
отбраната.

В периода от 4 до 10 октомври в СУ „Никола Й. Вапцаров“,
град Генерал Тошево, се проведоха редица мероприятия, посветени на 100-годишнината на
БЧК. В училището функционира Клуб на БМЧК под ръковод-

кръстко движение е основано
през 1921 година. Българският Червен кръст, заедно с младежкото си движение, е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за

ството на Теодора Стефанова –
преподавател и Катя Костадинова – медицински специалист.
Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е една от онези организации, с които България се гордее. С дългогодишни
традиции, постоянно развиваща се, изтъкана от желанието и
амбициите на младото поколение за по-добър заобикалящ ни
свят. Българският Червен кръст
(БЧК) става част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец през 1885 година. Страната ни е 19-а в света, учредила
през 1878 година свое национално червенокръстко дружество, а от 1 март 1884-а българското правителство формално се присъединява към
Женевската конвенция. Официално Младежкото червено-

действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване
здравето на населението и за
възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и
благотворителност. БМЧК работи в четири основни направления -„Активно включване в
социална среда“, „Здравната програма на БМЧК“, „Първа помощ“ и „Хуманитарно образование“. Най-голямото постижение на БМЧК в страната,
е че продължава да съществува вече цели сто години, въпреки трудностите, с които се
сблъсква, и има над 7000 млади, активни и амбициозни доброволци, които са готови ежедневно да помагат на нуждаещите се, да бъдат в полза на
общността и да разпространяват доброто.

Накратко

Цените на нивите в България са в много широки граници –
от 163 лв. до 2254 лв. за декар, показват данните на Националния статистически институт за 2020 г. Най-скъпа е земеделската земя в Североизточна България, и по конкретно в
района около Добрич. А най-ниски са цените в Радомир и няколко села в София-област.
Лидер по отношение на цените на нивите е община Генерал Тошево, където покупко-продажбите през миналата година са били на средно ниво от 2254 лв. за декар. Освен в Генерал Тошево, в още три общини от област Добрич цените на
нивите са над 2000 лв. за декар. Това са община Добричка –
с 2182 лв./дка, следвана от Балчик с 2035 лв./дка, и Шабла с
2000 лв./дка. Доста скъпи са и нивите в община Тервел – 1607
лв./дка. В житницата на България най-ниски цени при сделките с ниви са регистрирани в Крушари – 1000 лв./дка, показват данните на НСИ.

* * *

Кампанията по прибирането на слънчогледа в област Добрич
приключи. По оперативни данни вече са реколтирани всичките площи с маслодаен слънчоглед, които са общо 869 701 дка.
Отчита се среден добив от около 295 кг./дка. От площите с царевица за зърно – общо 939 280 дка, досега са ожънати около
70% – 691 670 дка. Средният добив от около 740 кг./дка.
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Община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с деца,
обявяват Общински ученически конкурс „Моят град“ за рисунка,
разказ, стихотворение, есе или мултимедийна презентация по
цитат от стихотворението на Иван Атанасов „Моят град“
В конкурса посветен на 61-та годишнина от обявяването на Генерал Тошево за град, могат да участват ученици
от I до XII клас на училищата в града
разпределени в три възрастови групи.
Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици.
Първа възрастова група – ученици
от I – IV клас;
Втора възрастова група – ученици от
V- VII клас;
Трета възрастова група – ученици от
VIII- XII клас;
Конкурсът включва част от стихотворението на поета Иван Атанасов,
посветено на град Генерал Тошево, по
което учениците ще създадат рисунка,
разказ, стихотворение, есе или мултимедийна презентация.
Моят град
Зная в Добруджа малка градче
сред доброто море на житата.
Тук през него река не тече
и Балкани не вдигат челата.
Няма в него старинни неща,
няма в него високи тепета,
но го нося във свойта душа,
в съкровения кът на сърцето…
Иван Атанасов
Условия за участие:
1. Рисунка: Размер 35/50 см; Техника по избор.
2. Мултимедийна презентация: Да
бъдат 20 /двадесет/ слайда на компютърна програма по избор, записана
на СD, DVD и флашка; Да не се изпра-

щат работни файлове /папки/, а само
крайният продукт; Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса; Ще
се поощрява използването на авторски материали.
3. Изисквания към оформлението
на литературните творби: Всеки кан-

дидат може да участва с една творба,
която не трябва да надвишава 1 печатна страница (шрифт Times New Roman,
размер 12); Творбите трябва да са непубликувани /отнася се и за интернет публикации/ и да не са участвали
в други литературни конкурси; Творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български
език; Всяка творба следва да съдържа
информация към кой жанр принадлежи. Конкурсните творби да бъдат придружени с необходимата информация

за автора в текстови файл: трите имена на участника; училище, ЦПЛР- школа, клуб; телефон и e-mail за връзка;
име на ръководител, ако има такъв.
От всяка възрастова група ще бъдат отличени I, II и III място с грамоти и предметни награди. Краен срок
за получаване на конкурсните материали: 25 октомври 2021 г. до 17.00 ч. в
ЦПЛР – Център за работа с деца, град
Генерал Тошево.
Церемонията по награждаването на
победителите в конкурса, мястото и
часът ще бъдат обявени допълнително.
Информираме Ви, че личните данни на участниците в конкурса „Моят
град” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите
и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във
връзка с употребата и прилагането на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни
и в съответствие с Вътрешните правила на ЦПЛР-Център за работа с деца.
Уведомяваме Ви, че снимки или видеозаписи, включващи участници в събитията на ЦПЛР- Център за работа с
деца могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Без двубой за „Спортист 2011“ в Трета лига през изминалия уикенд
Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) имаше неочакван почивен уикенд в първенството на Североизточната Трета лига. Тимът от нашия град трябваше

да гостува в село Дончево на
местния „Устрем – Д“, но срещата беше отложена, тъй като
домакините имаха точно 11
футболисти за този двубой.
Всички останали са болни или

контузени.
Непредвидената пауза в
шампионата може и да изиграе добра роля за тима ни, в
който няколко момчета се борят с различни леки травми.

Освен това отборът изпадна в
малка криза, след като натрупа поредица от незадоволителни резултати, а в последното си домакинство не успя да победи непретенциозния тим на „Рилци“ (Добрич).
Въпреки сериозния териториален натиск и многото положения за гол, срещата завърши при резултат 1:1, като гостите реализираха с единственото си чисто положения и то
в самия край на двубоя.
Сега на „Спортист 2011“
предстои домакинство с „Локомотив“ (Русе), който се намира на последно място в групата и е отличен съперник,
срещу който могат да бъдат
взети три точки.
В момента тимът на „Спортист 2011“ е на девето място
във временното класиране с
актив от 8 точки. Убедителен
лидер с пълен актив е отборът
на „Дунав“ (Русе), който има
27 от 27 възможни точки. На
второ и трето място са съответно съставите на „Лудогорец III 1945“ (Разград) и „Черноломец 1919“ (Попово).

Зрелищно общинско дерби в Областната група по футбол
През изминалия уикенд се
изиграха двубоите от седмия
кръг на шампионата в „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“. Срещата, която
предизвика немалък интерес
сред привържениците на играта, беше между отборите на
„Спортист“ (Генерал Тошево) и
„Партизан“ (Василево).
Мачът започна с очакван натиск на домакините от „Спортист“, който обаче дълго време беше безплоден. Атаките
на футболистите в бяло и си-

ньо се разбиваха в добре подредената отбрана на момчетата от село Василево. Стражът на „Партизан“ също имаше няколко добри намеси, предотвратявайки попадение във
вратата си. Гостите бяха подкрепяни от солидна публика,
която даваше сили на своите
любимци в трудните моменти.
Все пак в средата на първата
част „Спортист“ откри резултата и спокойно се оттегли на
почивката с гол аванс, въпреки
че преднината можеше да бъ-

де и по-голяма. През първото
полувреме „Партизан“ имаше
само едно чисто положение за
гол, но не успя да се възползва от него.
В началото на втората част
футболистите на „Партизан“
изравниха резултата след точно изпълнение на наказателен
удар. След равенството двубоят се изнерви и грубостите
на терена зачестиха. Гостите
от село Василево предимно се
бранеха и изритваха топката
силно напред, докато момче-

тата на „Спортист“ се хвърлиха напред в търсене на втори
гол, до който достигнаха малко преди края на двубоя, за да
се поздравят с успеха след 2:1.
Другият общински отбор в
групата – този на „Дружба“
(Люляково) понесе тежка загуба с 0:10 от „Заря – 2006“ (Крушари). Тази седмица на 23 октомври от 16:00 часа е третият общински сблъсък за този полусезон. В село Василево местния „Партизан“ приема
именно „Дружба“.

Конкурс за детска рисунка

„Децата – бъдещи стопани на Добруджа“
Областна дирекция „Земеделие“ – град Добрич, организира конкурс за детска рисунка на тема „Децата- бъдещи
стопани на Добруджа“. Конкурсът се провежда за ученици от първи до четвърти клас
(включително) от всички училища на територията на област Добрич. Рисунките ще са
с акцент върху селското стопанство на Добруджа и теми
свързани с основния поминък
на добруджанци – обработваема земя, култури типични за
региона, овощни насаждения,
животните във фермата, техниката, с помощта на която се
отглеждат животните и земеделските култури.
Регламент за участие:
1. Организатор на конкурса: ОД „Земеделие“- гр. Добрич, ул. „Независимост“ №5;
2. Период на участие: От
01.10.2021 г. до 01.11.2021
г.;
3. Целева група: Ученици от
1 до 4 клас от всички училища
в област Добрич;
4. Условия на конкурса: Рисунките да бъдат във формат
А4 (210мм/297мм). На тях може да бъде изобразено всичко
свързано с основния поминък
на добруджанци: обработваема земя, с култури, типични
за региона; овощни насаждения; животните във фермата; техниката, с помощта на
която се отглеждат животните и културите. Позволени са
всички техники за рисуване /
моливи, пастели, водни бои,
темперни бои, флумастери и

др./. Рисунките трябва да бъдат придружени от декларация за защита на личните данни попълнена от родител/ настойник на ученика;
5. Етапи на конкурса:
5.1 От 01.10.2021 г. до
01.11.2021 г. ще се приемат рисунките на участниците
лично или изпратени по пощата на адрес: гр. Добрич, ПК
9300, ул. “Независимост“ №5
– стая 104 на ОД “Земеделие“
– град Добрич. За рисунки, изпратени по пощата важи датата на пощенското клеймо.
5.2 Всички рисунки ще бъдат сканирани по реда на
пристигане и представени за гласуване до 17:00 часа на 30.11.2021 г. /вторник/ на създадената за целта
Facebook страница „Конкурс
„Децата – бъдещи стопани на
Добруджа“ на електронен адрес: https://www.facebook.
com/Конкурс-Децата-бъдещи-стопани-на-Добруджа-109751324780768;
5.3 Предвидени са първа,
втора и трета награда за отличените участници, грамоти
и поощрителни подаръци.
5.4 Рисунките ще бъдат изложени след конкурса в сградата на Областна администрация Добрич– първи етаж.
За контакт с организаторите: Тел.: 058/600112;
0882/801708 – Даниела Стоянова /гл. специалист ОД
“Земеделие“ – Добрич и
0876/298558 – Павлина Христова /ст. експерт ОД “Земеделие“ – Добрич/.

О Б Я В А
ТПК „Труд“, град Генерал Тошево, обявява продажба на
следните недвижими имоти:
1. Застроен урегулиран имот – промишлена площадка с
площ 23 732 кв. м., на стойност 250 000 лв., находящ се на ул.
„Васил Априлов“ 67, град Генерал Тошево;
2. Масивна сграда на три етажа с разгъната площ 578,40
кв. м. и прилежащ двор 820 кв. м., на стойност 50 000 лв., находяща се на ул. „Васил Алексиев“ 32А, град Генерал Тошево;
3. Административна сграда на два етажа и изба с разгъната площ 678,92 кв. м. и дворно място 1474 кв. м., на стойност 250 000 лв., находяща се на ул. „Трети март“ 5, град Генерал Тошево;
За допълнителна информация – председател на ТПК „Труд“
инж. Росен Христов, телефон за връзка – 0885/61 51 75 или
05731/23 22.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* 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.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв.
м., в село Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ТЪРСЯ жена от град Генерал Тошево за личен асистент
на пълно работно време на болна жена. Телефон за връзка:
0899/72 42 93.
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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Йордан Стоев: „Изпълнени сме с ентусиазъм и желание да се докажем. Вярвам, че
с много труд, мотивация и отборен дух ще преодолеем всяко предизвикателство
Йордан Стоев е на 32 години, като голяма част от животът му е съпътстван от баскетбола. Днес той е капитан на
мъжкия тим на „Спортбаскет – ГТ“, който от новия сезон
играе в „Б“ Група на Зона „Изток“ в ББЛ.
Тренира баскетбол от най-ранна детска възраст. Започва когато е в шести клас, а малко след това неговият баща
Стойо Стоев основава и баскетболния клуб „Спортбаскет
– ГТ“. С него участва в редица официални турнири и първенства по баскетбол за подрастващи под егидата на БФБ.
След активните юношески години като баскетболист,
се насочва към съдийството. Този период обаче не е много дълъг. Следват няколко години на тотално късане с баскетболните среди, преди отново да преоткрие любовта и
страстта към играта, когато се завръща в родния град Генерал Тошево.
Сега, с група ентусиазирани момчета, възраждат мъжкия баскетбол в града, под вещото ръководство на Стойо
Стоев.
- Град Генерал Тошево отново има мъжки отбор по
баскетбол. Новината вече е факт – „Спортбаскет –
ГТ“ играе в „Б“ Група на Зона „Изток“ в шампионата на
ББЛ. Как се роди идеята да
бъде възроден мъжкият баскетбол в града?
Идеята започна да се оформя още през есента на 2020 г.,
в непринуден разговор с г-н
Стоев или по известен като
„тренера“. Тогава търсих отбор от „Б“ Група, където мога да играя. Проведох няколко тренировки с тима на „Калиакра“ (Каварна), но така и
не се стигна до участие в реален двубой от „Б“ Група. В същото време знаех, че има състезатели на „Спортбаскет –
ГТ“, които играят за мъжкия
отбор на Добрич – „Ънстопабъл“. Така, на една от тренировките ни, реших да споделя
идеята с тях и тя беше приета
с голям ентусиазъм. Малко по

малко започнахме да споделяме това наше намерение с
бивши и настоящи баскетболисти на клуба до момента, в
който събрахме критична маса и връщането назад вече не
беше опция.
- Трудно ли бяха събрани
момчетата и как беше направена селекцията?
Не бих казал, че беше много трудно, но не беше и лесно. Една част от момчетата се
съгласиха на момента, за други беше необходимо повече
убеждаване, трети отказаха.
Все още има такива, за които се надяваме да се включат
и да ни подкрепят в това начинание.
Селекцията на отбора е базирана предимно на момчета, които са преминали или
все още са част от школата на
„Спортбаскет – ГТ“. Към момента сме картотекирали 17
души, като 15 от тях са с „корени“ от град Генерал Тошево.

- В този отбор всички сте
любители на играта и правите всичко от любов към баскетбола. Сега обаче се впускате в нещо ново, различно
и интересно. Участието ви в
сезонен шампионат под егидата на БФБ, където компания в групата ви правят още
седем отбора от Североизточна България, ще бъде истинско предизвикателство
за вас. Как ще се справите с
него?

восформиран отбор, ние сме
изпълнени с ентусиазъм и желание да се докажем и вярвам,
че с много труд, мотивация и
отборен дух ще успеем да преодолеем всяко предизвикателство изправило се пред нас.
- Зад гърба си ще имате
съветите и наставленията на
специалист като Стойо Стоев. Какво изисква от вас по
време на тренировки и по
време на двубоите от първенството?

Йордан Стоев в акция по време на първия двубой на „Спортбаскет – ГТ“ срещу „Светкавица“.

Със сигурност задачата,
която ни предстои не е никак лесна. Всички отбори от
„Б“ Група на Зона „Изток“ са
много равностойни и ни очакват много трудни и интересни
двубои. Въпреки това, като но-

Г-н Стоев е една много важна и значима фигура не само
в отбора, но и като цяло в баскетболната история на град
Генерал Тошево. Ако има човек, който е способен да синхронизира състезатели от три

Мъжкият отбор на „Спортбаскет – ГТ“ започна
своето участие в шампионата на „Б“ Група в ББЛ

Баскетболният отбор на
„Спортбаскет – ГТ“ (Генерал Тошево) започна с победа и загуба участието си в
шампионата на „Б“ Група, Зона „Изток“ в ББЛ. Надпреварата стартира преди две седмици, като двубоите от първи
и втори кръг се проведоха съответно на 9 и 16 октомври в
залата на Икономически университет – град Варна. В групата участват общо осем състава, а четирите двубоя от

всеки кръг се играят в рамките на един ден последователно в един град-домакин,
който е определен предварително от родната федерация.
На 6 ноември ще бъде първото домакинство на „Спортбаскет – ГТ“, когато в спортната
зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“, ще се изиграят двубоите
от четвъртия кръг.
Дебютът на мъжкия отбор
на „Спортбаскет – ГТ“ в „Б“
Група през този сезон бе-

различни десетилетия и да ги
обедни в един добре функциониращ отбор, то това е той.
Все пак, той е човекът който
ни е научил на тази игра. Не
е лесно да се изброят всички
неща, които „тренера“ изисква от нас, тъй като той не е
човек, които се задоволява с
малко. Главните неща, на които се опитваме да наблегнем
са да играем отборна и атрактивна игра, която да радва
както нас състезателите, така

ше повече от мечтан. Момчетата на Стойо Стоев победиха тима на „Светкавица Б“ със
71:62. Тук е важно да се отбележи, че отборът от Търговище е подал жалба за неотчетена точка от секретарския
апарат в редовното време на
срещата, което завърши при
резултат 58:58. Ако тя бъде
уважена, двубоят може да бъде преигран или директно да
бъде присъдена загуба за нашия тим. Това обаче малко ве-

Това е мъжкият отбор на „Спортбаскет – ГТ“, който през този сезон ще играе в
„Б“ Група на Зона „Изток“ в ББЛ.

роятно. По-важното от всичко е добрата и спокойна игра, която възпитаниците на
Стойо Стоев демонстрираха в
първия си официален двубой
при мъжете. С много добри
изяви срещу „Светкавица Б“
се отчетоха Пламен Николов и
Живко Желев, които завършиха съответно с 25 и 23 точки.
В срещата от втория кръг на
надпреварата „Спортбаскет
– ГТ“ допусна загуба от силния тим на „Шоутайм Б“ (Варна) със 77:52. Отново много добър мач за нашите момчета направи Живко Желев,
който реализира 22 точки за
своя тим.
Във временното класиране
лидер в групата е отборът на
„Шоутайм Б“ (Варна), следван
от „Ънстопабъл Б“ (Добрич).
И двата състава са с пълен
актив от 4 точки след две победи. „Спортбаскет – ГТ“ е на
шесто място с 3 точки от една победа и една загуба само
заради по-лошата си точкова разлика, спрямо тимовете
на „Консуматорите“ (Варна),
„Олд Файв“ (Варна) и „Черноморец“ (Балчик), които са
съответно на трето, четвърто и пето място със същия
точков актив. На последните две места са „Светкавица
Б“ (Търговище) и „Калиакра“
(Каварна).

и публиката.
- Вече изиграхте един
официален двубой. На старта на шампионата победихте тима на „Светкавица“ Б
(Търговище) във Варна. Какво е чувството след тази де-

бютна победа в лигата?
Трудно е да се каже, тъй като отборът на „Светкавица“
подаде контестация след двубоя, във връзка с евентуална
грешка допусната от секретарския апарат с незачитането на точка от наказателен
удар по време на втората четвърт. Създалата се ситуация е
доста сложна, тъй като двубоят завърши наравно в редовното време. Иначе отборът на
Търговище е считан за един от
фаворитите тази година и независимо от това какво ще бъде решено, ние изиграхме една страхотна среща и всички
трябва да се гордеем с това.
- Какви цели сте си поставили в отбора?
„Възраждането“ на отбора,
само по себе си, беше една голяма цел, която заедно успяхме да реализираме и бих искал да благодаря на всички,
които се застъпиха и подкрепиха това наше начинание. В
краткосрочен и средносрочен план ще се стараем да изградим собствен стил на игра
и да се наложим като един от
водещите отбори в „Б“ Група
на Зона „Изток“. В дългосрочен аспект, би било страхотно постижение да се класираме за национални финали, където да се състезаваме с найдобрите отбори в страната от
„Б“ Група. Не на последно място като една съпътстваща цел
към вече изброените е желанието ни да популяризираме
още повече баскетбола като
спорт в град Генерал Тошево,
с което да привлечем и ентусиазираме все повече млади
баскетболисти.

Доза смях
- Келнер, филийката ми и от двете страни ли е намазана с масло?
- Не, само от едната.
- Тогава покажете ми от коя, ако обичате!

* * *

Жена попълва фиш в тото пункт.
- Ако спечеля, ще си купя нови обувки.
- А ако не спечелиш? – пита я мъжът ѝ.
- Ако не спечеля, ще ми ги купиш ти...

* * *

В ресторанта на гарата сервитьора пита застоял се клиент:
- Да ви донеса ли още една голяма ракия?
- Не, влака ми идва след една малка.

