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Още един подписан договор с бенефициент за проекти
по стратегията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“

На 19.10.2021 г. в сградата
на община Генерал Тошево, беше
подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 100%,
между МИГ „Балчик – Генерал

„Златна Добруджа – пее и танцува“ се изпълнява по Стратегията
за водено от общностите местно
развитие на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, финансирана от
Европейския земеделски фонд

„Отец Паисий 1897“ село Спасово, община Генерал Тошево, НЧ „Просвета – 1901“, село
Оброчище, община Балчик и НЧ
„Йордан Йовков 1941 год.“ село Росица, община Генерал То-

Договорът беше разписан от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и председателя
на читалищното настоятелство Вяра Дянкова.
Тошево“, представляван от председателя на УС и кмет на община Генерал Тошево Валентин Димитров и НЧ „Светлина – 1941“,
град Генерал Тошево, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Вяра
Владева.
Проектът с наименование

за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и е по мярка
1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“
Партньори по проекта са още:
НЧ „Велко Ангелов – 1940“ село Дропла, община Балчик, НЧ

шево.
Проектното предложение е
свързано с популяризиране на
добруджанското етнографско
богатство, включващо отбелязването на календарни и семейни празници, изпълняваните
песни и танци по време на обредите, запазени и пренесени

през поколения. Провеждането
на Фестивала ще стимулира интереса и любовта към изучаване
на местните обреди и ритуали.
Вниманието ще е насочено
към най-важния ритуал, с който
започва всеки празник - приготвянето на обредния хляб. В двата дни на Фестивала в гр. Генерал Тошево ще се проведе фолклорен конкурс „Златна Добруджа – пее и танцува“, на който
състави от общините Генерал
Тошево и Балчик ще представят
обредни песни и танци, свързани с обичаите и традициите на
Добруджанската фолклорна област. Ще се организират: тематична среща „Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи“, работно ателие за изучаване на песни
и танци, изпълнявани при различните обреди, работно ателие за представяне начина на
създаването на обредни хлябове, изложба на образци на обредни хлябове и на образци на
сита, нощви за месене и други
пособия, използвани от нашите
предци.
Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за
опазване на непреходното автентично и уникално фолклорно богатство. Основният мотив
е предаване на знание за живота на нашите предци на младото поколение и на възпитаване
у подрастващите българчета на
чувство за принадлежност към
народ, регион, семейство.
Стойността на инвестицията
е 21 967.97 лв. и трябва да бъде
извършена до 30.06.2023 г.

COVID-19

На 25 октомври Общинска администрация – град Генерал Тошево, съвместно с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, проведе 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/.
Интересът към тази поредна подобна инициатива отново беше голям и редица жители на общината се
възползваха от възможността да предадат негодното вече ел. оборудване.

Актуална
информация относно ситуацията
с COVID-19 на територията на общината към 29 октомври
Към тази дата пациентите с положителен PCRтест на територията на
община Генерал Тошево са
64. 3 от тях се намират в
болнични заведения и 61
на домашно лечение. Поставените под карантина и
контактни лица са 42. Починали 7.
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!

Уважаеми съграждани,
Днес отново е време да се събудим, да си припомним колко много сила притежаваме и че промяната е наша отговорност.
Нека почетем великите примери от славното ни минало,
като ги превърнем в наши вдъхновители и наставници в търсенето на отговори на съвременните въпроси!
Нека бъдем устремени, борбени и достойни, смислени,
въздействащи и вдъхновяващи!
Нека не потъваме в дълбок сън, чието сегашно време е
миналото, а да се събудим, да отворим очи за настоящето и
да се погрижим за бъдещето!
Пожелавам на всички ни този светъл празник да ни дари с
въодушевление, повече воля, жажда за творчество, прогрес
и промяна, нови и по-високи стремежи!
Честит Ден на народните будители!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

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.

Пробно гласуване
в община Генерал Тошево
преди изборите на 14 ноември
Преди изборите за нов парламент и държавен глава на
14 ноември, демонстрационно гласуване ще бъде проведено в осем населени места на територията на община Генерал Тошево. От РИК Добрич обявиха график за предстоящото пробно гласуване.
Демонстрационно гласуване в населените места на територията на Община Генерал Тошево ще се проведе, както следва:
На 10.11.2021 г. (сряда)
9:00 – 10:30 ч. с. Кардам;
11:00 – 12:30 ч. с. Йовково;
13:00 – 14:30 ч. с. Спасово;
15:00 – 16:30 ч. с. Люляково;
На 11.11.2021 г. (четвъртък)
9:00 – 10:30 ч. с. Къпиново;
11:00 – 12:30 ч. с. Росица;
13:00 – 14:30 ч. с. Пчеларово;
15:00 – 16:30 ч. с. Присад.
Подобно пробно гласуване беше проведено и в град Генерал Тошево. То се състоя на 29 октомври (петък) 2021 г. от
9:00 ч. до 17:00 ч. пред сградата на Общината.
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Започна частично изкърпване на уличната мрежа Рентата в област Добрич
в град Генерал Тошево преди зимния сезон ще бъде около 100 лева

През изминалата седмица
започна изкърпването на улици от общинската пътна мрежа в град Генерал Тошево. По-

ръчката е възложена от Община Генерал Тошево на фирма „Пътно строителство“ АД
– град Добрич, като сумата по

договора е в размер на 50 000
лв. с ДДС.
Частично изкърпване на
улици, включващо изрязва-

След изкърпването на определен брой улици от пътната мрежа в града, същите дейности ще бъдат
извършени и в някои села от общината.

не/фрезоване на асфалтовата настилка, подравняване и уплътняване на основата и асфалтиране е предвидено да се извърши по улиците „Димитър Благоев“/
„Трети март“, „Александър
Стамболийски“, „Г. С. Раковски“, „Черно море“, „Христо
Ботев“, „Дружба“, „Кирил и
Методий“, „Дора Габе“, „Асен
Златаров“ и „Петко Д. Петков“. До редакционното приключване на броя (29 октомври – петък), дейностите по
някои от улиците вече бяха
приключили.
Освен частичното изкърпване на асфалтовата настилка по главната улица „Димитър Благоев“/“Трети март“
беше направено и засмоляване, което традиционно се извършва всяка година преди
зимния сезон, за уплътняване и запечатване на пукнатините по асфалта до постигане
на водонепропускливост.

В края на месец октомври кампанията “Попитай
кмета” продължи със среща в село Люляково

В последния работен ден
на месец октомври се състоя
поредната среща от инициативата “Попитай кмета”. Този път, след двете поредни
гостувания в селата Кардам,
Красен, Преселенци и Спасово, изнесената приемна
на кмета на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров,
се проведе в село Люляково.
Предвид пандемичната ситуация, срещата се проведе в
тесен кръг от хора.
По традиция и тази среща
започна с предоставянето на
традиционния отчет на кмета на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров за извършеното от Общинска администрация през предходния месец октомври. Бяха очертани
няколко основни пункта.
Като най-значими градоначалникът определи продължаващите ремонтни дейности по няколко големи
обекта на територията на
общината. Тече основен ремонт на НЧ „ Дора Габе –
1940“ в село Дъбовик по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”, BSB1010 по Съвместна оперативна програма по
ЕИС „Черноморски басейн
2014-2020“, който се реализира в сътрудничество с Об-

щина Мурфатлар – Румъния
и Общински съвет Болград –
Украйна. Продължава строително-монтажните дейности
по улиците „Васил Априлов“,
„Иван Вазов“ и „Хан Аспарух“ в град Генерал Тошево,
както и работата по изграждането на новия Траурен дом
на територията на гробищния парк в града по проект
„Красива България“. През
месец октомври бяха освежени пътната маркировка и
пешеходните пътеки в града.
Преди да бъдат отменени
всички публични събития със
заповед на здравния министър и във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция COVID – 19,
по рано през месеца се състояха две културни събития –
на 8 октомври 17 участници
бяха наградени за участието
си във фотоконкурс за любители фотографи, а от 7 до 9
октомври се проведе Четвърти пленер за художествена
фотография „Есенни хоризонти“ в село Красен.
От 7 до 17 октомври БЧК
със съдействието на Община Генерал Тошево раздаде над 800 хранителни пакети на най-нуждаещите се
лица в общината. През месец октомври беше подписан

и договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 100
%, между МИГ Балчик – Генерал Тошево и НЧ „Светлина-1941“ гр. Генерал Тошево.
На 25 октомври Общинска
администрация – гр. Генерал
Тошево, съвместно с организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД
и „ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД,
проведе 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/. Паралелно с всичко това върви и
усилена подготовка за избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за
народни представители, които ще се произведат на 14
ноември 2021 г.
Като предстоящо през месец ноември, кметът Валентин Димитров изтъкна организацията около изборите за
парламент и държавен глава,
които ще се проведат на 14
ноември.

Преди това обаче има няколко културни събития, които ще се състоят: на 1 ноември е откриването на фотоизложбата „Есен край границата“ от Четвърти пленер за
художествена фотография
„Есенни хоризонти“ в село
Красен; на същия ден ще има
и поклонение пред паметника на Йордан Йовков по повод Деня на народните будители; на 3 ноември ще бъде
представена постановката
„Любовникът от ZANZIБАР“
в НЧ „Светлина – 1941“; на
8 ноември има Тържествена
Св. литургия и поклонение
пред паметника на ген. Стефан Тошев; на 21 ноември ще
се проведе награждаване на
участниците в Третия национален литературен конкурс
„Земя на пеещите колелета“
(онлайн).
На 9, 10 и 11 ще се проведат публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи, свободни пасища, мери и ливади, както и
конкурс за отдаване под наем на заведение за обществено хранене и мотел. Продължават дейностите от капиталовата програма, свързани с частичното изкърпване на улици в града и селата
от общината.

Къде може да се ваксинирате?

В края на миналата седмица от РЗИ –
Добрич публикуваха списък с местата,
където всеки желаещ може да се ваксинира срещу COVID – 19.
Без записване гражданите могат да изчакат и да се ваксинират с желаната от
тях ваксина само в два пункта – в неделя
в „Практикер“ (град Добрич), като работното време е от 10:00 ч. до 14:00 ч. Другият ваксинационен пункт, където гражданите могат да отидат и да чакат без записване е в МБАЛ – Добрич всеки понеделник от 18:00 ч. до 23:00 ч.“.
Ето и останалите места и телефоните
за връзка, чрез които всеки желаещ може
да се свърже за информация или записване на час:
* РЗИ – Добрич, ул. „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“ № 57, тел. 058/588 614, в дните
понеделник, четвъртък и петък от 14:00
ч. до 17:00 ч., във вторник и сряда от 8:00
ч. до 12:00 ч.;
* МБАЛ Каварна, гр. Каварна, ул. „В.
Левски“ № 36, тел. 8832556571, всеки
ден от понеделник до петък, вкл., от 9:00
ч. до 12:00 ч.;
* „МЦ I – Каварна“ ЕООД, гр. Шабла, ул.
„Равно поле“ № 37, тел. 888 536 244, всеки петък от 14:30 ч. до 17:00 ч.;
* „ДКЦ I – Добрич“ ЕООД, гр. Добрич,
ул. „Д. Петков“ № 3, тел. 058/601 474,
нътр. 201, всеки ден от понеделник до
петък, вкл., от 13:00 ч. до 16:00 ч.;
* „ДКЦ II – Добрич“ ЕООД, гр. Добрич,
бул. „25 септември“ №68, тел. 058/600
854, вътр. 112 и 058/604 574, всеки ден

от понеделник до петък, вкл., от 12:00 ч.
до 15:00 ч.;
* „МЦ Вива Феникс“ ООД, гр. Добрич,
пл. „Свобода“ № 10, тел. 058/582 111,
всеки вторник и петък от седмицата от
9:00 ч. до 12:00 ч.;
* „МЦ – I – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик, ул.
„Д-р Зл. Петков“ № 1, тел. 05797/2866,
понеделник, сряда и петък от 11:00 ч. до
14:00 ч., вторник и четвъртък от 14:00 ч.
до 16:00 ч.;
* „МЦ I – Генерал Тошево“ ЕООД, гр. Г.
Тошево, ул. „Ив. Вазов“ № 15, тел. 0878
505577, вторник, четвъртък и петък от
15:30 ч. до 19:30 ч.;
* „МЦ Тервел“ ЕООД, гр. Тервел, ул.
„Стара планина“ № 2, тел. 05751/3150,
всеки петък от 8:00 ч. до 12:00 ч.

Земеделските ренти тази
година може да надминат нивата от 2019 година. Размерът им се очаква да бъде между 90 и 120 лева за декар, като средно за Добруджа рентата ще е 100 лева,. Прогнозните данни даде председателят
на Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите Радостина Жекова пред областните медии.
През 2019 година средният
размер на земеделските ренти в областта бе изчислен под
90 лева за декар. Тази година
част от фирмите вече са започнали да плащат, други ще
направят това през ноември
и декември. По думите на Ра-

рих на арендодателите, че
проявиха изключително разбиране и търпение относно ситуацията през 2020 година. Да, имаше такива, които си смениха арендаторите,
и такива, които заведоха дела
– това бяха хора със сключени
договори за твърда рента. Тези случаи обаче бяха единични на фона на 3,5 милиона декара обработваема земя Добруджа и голямото число арендодатели“, посочи Радостина
Жекова.
Председателят на НАЗ Костадин Костадинов обаче е
по-предпазлив в прогнозите
за рентите и смята, че още е
рано да се говори за разме-

Рентите през тази година ще бъдат коренно различни от тези
през миналата.

достина Жекова, има кооперации, които с включен дивидент ще изплатят по около
120 лева.
„В община Тервел сега се
коментирала цена от 90 лева. В Черноморските общини
рентите ще са 90-100 лева.
Там имаха добри добиви, но
на места се получиха сътресения заради сушата – имаше
50-60 дни без дъжд“, поясни
още специалистът.
2020 година беше с рекордно ниски за региона ренти –
30-50 лева. Заради голямата
суша миналата година земеделците имаха изключително
ниски добиви от пшеницата –
от 50 до 180 кг/дка.
„Аз няколко пъти благода-

ра им. „Да не забравяме, че
миналата година с добивите, които знаете какви бяха, и
рентите които се дадоха, много колеги бяха на загуба. Тази
година добивите и цените на
продукцията са високи, но цената на земеделските торове?
От 300 лв./тон тя стана 1200
лв. А другите разходи – горивата, ток, заплати? Повишените разходи и инфлацията ще
се отразят на рентите“, смята
той и прогнозира тази година 70-100 лева за ренти. Даде обаче пример с 4 кооперации в Балчишко, които обещали по 200 лева с включен дивидент, което по думите му е
нереално и ще убие агробизнеса около тях.

През миналата седмица в редакцията на
вестник „Добруджански глас“ пристигна един
хумористичен стих от Райна Стойчева. Самодейката при театрален колектив „Георги Шивачев“, град Генерал Тошево, поздравява всички свои съграждани по случай предстоящия
празник на града – 8 ноември.
Хубав празник имаме
и сарми навиваме,
но без зелен сертификат,
няма как да стане факт
и получи се обрат.
Важното е, че се преброихме
и нищо ново не открихме.
Сега за избори се готвим,
но от туй какво ще сготвим?
Всеки сам ще избере
да живее по-добре.
Райна Стойчева
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Есенният дял в „А“ Областна футболна група завърши
Есенният полусезон в „А“
Областна футболна група –
Зона „Изток“ завърши. През
изминалия уикенд се изиграха срещите от последния 9-ти
кръг на надпреварата преди зимната пауза в календара, като за съжаление и трите общински отбора допуснаха тежки поражения.
„Спортист“ (Генерал Тошево) допусна поражение с
1:5 при гостуването си в „Добрич“ от местния „Интер“.
През първото полувреме отборът на „Спортист“ водеше с
1:0 и играеше много добре и
организирано, като не допускаше никакви опасности пред
своята врата. В атака пък нападателите на тима пропуснаха няколко чисти положения, които ако бяха реализирани, щяха да доведат до поголяма преднина на почивката. След паузата в играта на
„Спортист“ настъпи необясним срив, който се изрази в
пет допуснати попадения само в рамките на 15-20 минути. При 5:1 за „Интер“ футболистите от Генерал Тошево
пропуснаха още няколко чисти положения, които можеха
да направят загубата на тима
поне малко по-почетна.
В друга среша от този кръг
„Дружба“ (Люляково) Запи-

са девета поредна загуба без
да отбележи гол. Този път тимът беше домакин на „Албена
– 97“ (Оброчище) и отстъпи с
0:4, като това беше резултатът още след първото полувреме. Гостите откриха след
точно изпълнение на дузпа (на снимката), след което вкараха още три бързи гола. През втората част гостите намалиха оборотите, а домакините не успяха да вкарат
поне почетен гол, който щеше

да бъде и първи за тях през
този сезон.
Третият общински тим –
„Партизан“ (Василев) не се
яви за гостуването си в село Победа на местния „Орловец – 2008“ и загуби служебно с 0:3.
Във временното класиране, след края на есенния дял
от шампионата, лидер е отборът на „Заря – 2006“ (Крушари) с 25 точки, следван от
„Орловец – 2008“ с 23 и „Ка-

лиакра – 1“ с 22. На 4-то,
5-то и 6-то място съответно
са тимовете на „Добруджанец“ (Овчарово), „Спортист“
(Генерал Тошево) и „Хр. Ботев“ (Стожер) с по 12 точки в актива си. Следват „Интер“ (Добрич) и „Албена –
97“ (Оброчище), които имат
по 10 точки, а на последните
две места са „Партизан“ (Василево) с 6 пункта и „Дружба“ (Люляково) без спечелена точка.

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанска 2021-2022.
Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на
поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево. Депозитите за участие в размер на 10 лв./дка
се внасят в касата, находяща се в административната сграда на Община Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260
3314 7087 01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв., до 12:00
часа на 09.11.2021 г. и се получава в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация град Генерал Тошево. Оглед на обектите може
да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня
на търга след закупуване на тръжни документи. Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 09.11.2021 г.
Търгът ще се проведе на 10.11.2021 г. от 09:00 часа в зала
„Георги Шивачев“, втори етаж на административната сграда
на Община Генерал Тошево.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр. 25 и 05731/8939.

* * *

„Албена – 97“ (Оброчище) открива резултата от дузпа при гостуването си на „Дружба“ (Люляково).

Децата на „Спортбаскет – ГТ“ с победа и загуба
На 29 октомври започна
шампионатът по баскетбол
за момчета до 12-годишна
възраст, регион Добруджа,
Група „С“. В този поток са
шест състава, които ще играят няколко пъти помежду си,
а домакинствата до края на
тази календарна година, са
поверени на спортната зала
на СУ „Никола Й. Вапцаров“
в град Генерал Тошево.
В първия кръг на надпреварата, „Спортбаскет – ГТ“
изигра два двубоя – срещу
„Вихър“ (Вълчи дол) и срещу „Ънстопабъл“ (Добрич).
Възпитаниците на треньора Стойо Стоев спечелиха
първата среща с 24:20, но
за съжаление допуснаха за-

Публични търгове

губа във втората с резултат
20:43.
В другите два мача, иг-

рани през деня се получиха
следните резултати: „Ънстопабъл“ (Добрич) – „Черномо-

Младите баскетболни таланти се радват на всяка своя поява на
игрището и се раздават на максимум.

рец“ (Балчик) 46:36 и „Черноморец“ (Балчик) – „Вихър“
(Вълчи дол) 51:28. Останалите два тима в тази група
са варненските „Спартак“ и
„Варнабаскет“.
Следващият кръг в тази
група при подрастващите ще
се играе на 13 ноември, а
според програмата „Спортбаскет – ГТ“ ще почива.
Напомняме на всички наши читатели, че първият домакински двубой на мъжкия
отбор по баскетбол „Спортбаскет – ГТ“ в „Б“ Група на
ББЛ – Зона „Изток“ ще се
изиграе тази събота – 6 ноември. Срещата с тима на
„Консуматорите“ (Варна) е с
начален час 16:00.

ОТДаВаНЕ ПОД НаЕМ На ОБщИНскО ИМущЕсТВО
Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска админина публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок страция, в град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5, в
от 10 (десет) години, на следния недвижим имот:
зала “Георги Шивачев“, на втория етаж на 11.11.2021 г. (четНежилищна сграда, представляваща заведение за общест- въртък) от 09:00 часа. Конкурсните книжа се закупуват в касавено хранене и мотел със ЗП 583.300 кв. м., помощна сгра- та на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационда със ЗП 182 кв. м., лятна тераса, построени в дворно място ния център на първия етаж в сградата на Общинска админи– поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастрал- страция Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, срещу такса
ната карта на Генерал Тошеот 20.00 (двадесет) лева, до
во (№200001 по КВС) – част12:00 часа на 09.11.2021 г.
на общинска собственост. НаДокументи за участие в конетото общинско имущество
курса се подават в Общинска
ще се използва единствено за
администрация Генерал Тоизвършване на хотелиерски и
шево, ул. „В. Априлов” № 5,
ресторантьорски услуги.
в Информационния център
Начална годишна наемна
на първия етаж в сградата до
цена – 12 500 (дванадесет хи15:00 часа на 09.11.202 1г.
ляди и петстотин) лева без
включително.
включен ДДС или 15 000 (петУчастниците в конкурнадесет хиляди) лева с вклюса следва да заплатят депочен ДДС. Гратисен период на
зит за участие в размер на 1
плащане на наема е 3 (три)
250 (хиляда двеста и петдегодини, считано от датата на
сет) лева в касата на общисключване на наемния догона Генерал Тошево, намиравор.
В едногодишен срок от датата на сключване на договора ща се в Информационния център на първия етаж в сградаза наем, Наемателят да извърши следните дейности в наетия та на Общинска администрация Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Генерал Тошево BG04
имот:
CREX 9260 3314708701, BIC код CREX BGSF при “Токуда банк”
- ремонт на кухненско помещение;
АД, офис Генерал Тошево. Критерий за оценка на офертите –
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли.
най-високата предложена цена.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община Ген. Тошево, ул. „В. Априлов” № 5,
стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39.

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022 година.
Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис
на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево. Тръжна документация се закупува срещу
20.00 лв., до 12:00 часа на 05.11.2021 г. и се получава в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация град Генерал Тошево. Оглед
на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня,
предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи. Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00
часа на 05.11.2021 г. в Център за услуги и информация ет.1 в
Административната сграда на Общинска администрация град
Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 09:00 часа в Административната сграда на Общинска администрация град
Генерал Тошево, зала „Георги Шивачев“, втори етаж.
Пълен списък с имотите, може да намерите в сайта на Община Генерал Тошево, в секция „Търгове“. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр. 25 и 05731/8939.

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.
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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ЯНА БОНЕВА ГЕОРГИЕВА
Кандидат за депутат в МИР 8 – Добрич от листата на „БСП за България“

сиите и тяхното ежегодно актуализиране;
- Запазване на целеви субсидии на общински
болници в отдалечени като нашия район;
- Стимулиране и помощ на млади хора, които да
изберат трудната професия на лекари, мед. сестри, лаборанти;
- Да не бъде възпрепятствана свободата на
гражданите и ограничаване за това да им бъде
поставена ваксина за COVID - 19. Това е лично
право на всеки човек и гражданин на България;
Как виждате бъдещето на района, ако БСП е
управляваща партия?
- Цяла Европа се управлява от коалиционни
правителства. Мисля, че на предстоящите избори в България е почти невъзможно да се състави правителство от една политическа партия. Задължително е обаче в името на гражданите да
бъде сформирано правителство от партии и движения близки по програма и политики на БСП.
Каква е вашата прогноза за предстоящите
избори?
- Резултатът на предстоящите избори зависи от
вота на избирателите. Мисля, че ако хората от
Добруджа изберат един от нас, роден и живял с
проблемите на района, ако се идентифицират с
неговите успехи и неудачи, с неговите радости и
скърби, то успехът е сигурен.

Представете се с няколко думи?
- Казвам се Яна Бонева Георгиева. Родена съм
и съм завършила средното си образование в град
Генерал Тошево. Магистратурата ми е от „Медицински Университет“ град Пловдив, като лекар по
дентална медицина. Започнах работа в село Кардам и град Генерал Тошево през 1997 год. като
зъболекар. Същевременно съм три мандата общински съветник от БСП, а в момента от две години съм председател на Общински съвет в град
Генерал Тошево. Омъжена съм и имам две прекрасни дъщери. Целият ми житейски път е прекаран в област Добрич, тук е моето семейство,
тук съм заобиколена от много приятели. Трудно
взех решение да се включа в изборите за народни
представители за 47-ми парламент, но мисля че
не сгреших. С богатия ми житейски опит, както в
партиен, така и в обществен план все повече разбирам, че мога да бъда полезна на жителите на
общината и областта. За да се случи това обаче
е нужна вашата подкрепа, с която заедно да отстояваме разумните решения за област Добрич.
Какви ще бъдат вашите приоритети, ако бъдете избрана за народен представител от област Добрич?
- Поставяне на младите хора във фокуса на политиката и заетостта;
- Продължаване актуализацията на социалните
плащания – детски добавки, еднократна помощ
при раждане;
- Цялостна програма за преизчисляване на пен-

БЪДЕТЕ РАЗУМНИ!
ГЛАСУВАЙТЕ С НОМЕР 33
И ПРЕФЕРЕНЦИЯ 102!

„Спортист 2011“ отпадна от „Волов“ (Шумен) на
полуфинал за КФЛ след изпълнение на дузпи

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) отпадна на полуфиналите в турнира за Купата на футболната
лига (КФЛ). Това се случи след
истинска драма и равенство
2:2 в редовното време и изпълнение на дузпи при госту-

ването на силния тим на „Волов“ (Шумен).
В редовните 90 минути домакините от Шумен бяха подобрите на терена и в даден момент от срещата имаха
преднина от два гола. В самия
край на двубоя обаче голмай-

сторът на „Спортист 2011“
през този сезон Румен Николов се разписа на два пъти, за
да бъде решено всичко в престрелка с 11-метрови наказателни удари.
В рулетката на дузпите домакините сгрешиха само вед-

„Спортист 2011“ отпадна след изпълнение на дузпи от турнира за КФЛ.

Любовникът от ZanziБар

Да си любовник и да си от
ZanziБар едновременно не е
много лесна работа! НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, Ви кани на пътешествие
до най-романтичното място в света – бар „ZanziБар“ в
Париж! Там ще бъде забъркана по погрешка любовна каша
от македонските имигранти
Владка и Милан, за която учителката Мари и нейният възлюбен в крайна сметка ще им
бъдат благодарни!
Какво става, когато един
ден се събудите на средна
възраст, в брака ви не е оста-

нала никаква страст, а партньорът се е превърнал в част
от интериора у дома? Логичен
изход е търсенето на любов и
внимание другаде, стига късметът да е на ваша страна.
Намеренията на главния герой Филип обаче не се развиват по план, а след неволна
грешка изненадата, предназначена за новия обект на желанията му, е получена от неговата съпруга Мари. Оттук
нататък е принуден да поддържа илюзията, че тя има
таен обожател, докато самият Филип не стигне до важно

прозрение за живота си.
Чрез простичката история
на едно семейство виждаме
разказ за мечтите, които човек е изоставил и не вижда
друг начин за изживяването
им, освен във фантазиите си,
и то споделени с нов и по-вълнуващ човек до себе си.
„Любовникът от Zanziбар“ е
достъпна комедия с изобилие
от моменти, които разсмиват, без да бъдат самоцелни.
Отбелязвайки начало на юбилейния си сезон с нея, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ доказва, че успява да ос-

нъж – още при първия си опит,
докато момчетата на „Спортист 2011“ пропуснаха два пъти и по този начин отпаднаха от надпреварата само на
крачка от финала.
Турнирът на КФЛ е надпревара в четирите Трети лиги
в цяла България и дава възможност на всички отбори да
натрупат още мачове. Победителите от всички региони
се събират в един град-домакини и играят финална четворка за определяне на шампиона.
За „Спортист 2011“ сега
обаче е по-важно да насочи
усилията си към първенството, където тази седмица (на
6 ноември – събота, от 14:00
часа) следва тежко гостуване
на „Черноморец“ (Балчик).
След това отборът гостува на
„Ботев“ (Нови пазар) и приема „Септември 98“ (Тервел)
в последния есенен кръг от
първенството. Все още няма
насрочена дата и за отложеното гостуване на „Устрем –
Д“ (Дончево). В класирането
„Спортист 2011“ се намира
на 9-то място с 11 точки
тане актуален век след създаването си – със смях, който да
привлече зрителите, но и със
значима тема, която да ги задържи. Като щастието, което
заслужаваме и можем да получим там, където не сме очаквали – стига да му обърнем
внимание.
Представлението ще се
състои на 3 ноември (сряда) от 18:00 часа в залата на
НЧ „Светлина – 1941“, град
Генерал Тошево при строго
спазване на всички противоепидемични мерки и при
представяне на зелен сертификат, валиден документ за
преболедуване, ваксинация
или отрицателен резултат за
COVID – 19.

кратки новини
Съобщение за противозаконно отнет мотоциклет „Балкан“ е подадено на 25 октомври, около 9:00 часа, информират от Областната дирекция на МВР Добрич. Моторът е бил
паркиран в частен имот на територията на генералтошевското село Чернооково. При незабавно предприетите издирвателни мероприятия и следствени действия са разкрити извършителите на деянието. С полицейска мярка за срок
от 24 часа са задържани двама мъже на 36 и 20 години. По
случая е образувано досъдебно производство.

* * *

На 1 ноември 2021 г. се навършват 85 години от рождението на Атанас Пеев – виден добруджански краевед, родоизследовател, общественик, автор на множество книги, свързани с Добруджа, както и на публикации на краеведска и
родоведска тематика в специализирани научни сборници,
вестници и списания. По повод годишнината, библиотеката в град Добрич, съвместно с Регионален исторически музей – Добрич, организираха изложба на библиотечни и архивни документи, ръкописи, лични вещи на краеведа, негови грамоти, и отличия от фондовете на двете културни институции.
Доза смях

Един човек слуша прогнозата за времето:
- В Сибир ще бъде минус 30 градуса...
Човекът веднага се обажда на приятел от Сибир и му казва:
- Ало, много студено при вас бе, -30 градуса!
- Не, само -15 е.
- По прогнозата казват, че е -30.
- Е, навън може...

