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Обявиха победителите и наградените от Национален Румен Радев спечели
литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“ балотажа за президент

В края на миналата седмица Община Генерал Тошево
обяви крайните резултати от
поредното издание на Национален литературен конкурс
„Земя на пеещите колелета“.
През тази година официално награждаване нямаше заради тежката пандемична обстановка в страната и действащите забрани и поради тази причина обявяването на
наградените се извърши онлайн. Участниците, които са
отличени за своите творби
пък, ще получат наградите си
по куриер.
Конкурсът „Земя на пеещите колелета“ е посветен
на големия писател и разказвач, певеца на Добруджа Йордан Йовков и има за цел да
продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в
който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към
красотата във всички нейни
форми и проявления.
В тазгодишното издание на
конкурса взеха участие 38 автори от цялата страна. Критерии за оценка на разказите бяха тяхната свързаност
с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа; последователност на изложението; динамика на повествованието; умение да се
изграждат характери; композиция. Оценяването се осъществи от авторитетно тричленно жури в състав: Боян
Ангелов – председател на Съ-

юза на българските писатели (председател), издателят
Иван Гранитски, акад. Марин
Кадиев, председател на Съюза на независимите български писатели и Панко Анчев –
литературен критик и историк.
На първо място журито
класира разказът „Конят на
Гошо Костов” на Тодор Костадинов от град София, а „Един
живот на гара „Безвремие“ на

както и за Димитър Дънеков
със „Минзухари”.
Организаторите раздадоха четири поощрителни награди: на Светлана Ангелова
от град Харманли за разказа
„Градината на лястовиците“,
Андрей Андреев от село Гроздьово, община Долни Чифлик
за „Последният“, Румяна Вангелова от град Бургас за „Пътуване“ и Милен Нанков от
град Ловеч за „Моята остри-

пуле“, на Божидара Михалева
от град Хасково за „Оцеляване с привкус на щастие“ и на
Изабел Спасова от град Монтана за „Терзания с вишни“
Община Генерал Тошево
връчи и традиционната си награда в раздел „Корени“ – за
съпричастност към земята и
духа на Добруджа. Тя беше
присъдена на Айше Али от село Мишевско, община Джебел,
за разказа „Моето Детство“.

Румен Радев спечели
след балотаж с Анастас Герджиков втори
мандат за президент
на Република България. При 100% обработени протоколи от
ЦИК обявиха, че Румен
Радев печели 66,72%
от
подкрепата
на
гражданите, докато на
сто Анастас Герджиков получава 31,8%.
1,48% процента от избирателите са маркирали опцията „Не подкрепям никого“.
Резултатите от балотажа, който се проведе на 21 ноември
показват, че двойката Румен Радев – Илияна Йотова разширяват подкрепата си. Те
са получили 1 539 650
гласа, докато на първия тур те са събрали
1 322 384 гласа.

За Анастас Герджиков и Невяна Митева за
гласували 733 791 от
избирателите на втори
тур, което също е повисок от резултата им
на първи тур, когато за
тях гласуваха 610 862
от избирателите.
Вот с квадратчето
„Не подкрепям никого“, според окончателните резултати, са дали 34 169 избиратели.
Общо подадените гласове на втория тур за
двете кандидат-президентски двойки са 2
273 441.
При 100% от обработените
протоколи
Румен Радев печели и
вотът в чужбина, събирайки 86 956 от гласовете на българите зад
граница срещу 40 616,
които са дали гласа си
за Анастас Герджиков.

COVID-19

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров посрещна квалифицираното жури за да
бъдат обявени победителите в тазгодишния литературен конкурс.

Ася Кулева от град Русе е класиран втори. Излъчени са две
трети места – за Стефан Минчев от град Бургас и произведението му „И бял, и черен”,

гана глава с вдлъбнатина“.
Бяха връчени и три награди за обещаващ млад автор
– на Николай Петков от град
Бургас за разказа му „Гларо-

Отличените творби ще бъдат публикувани в общинския вестник „Добруджански
глас” и списание „Антимовски хан”.
И през миналата седмица продължиха дейностите по реализирането на част от обектите
от капиталовата програма на Община Генерал
Тошево за 2021 година.
В няколко села се извършват основни ремонти на силно компрометирани улици. Това са
„Бузлуджа“ в село Кардам и ул. „Осма“ в село
Спасово. През миналата седмица завърши ремонтът и на ул. „Пета“ в
село Пчеларово. По същото време пък започна
основен ремонт на площада пред кметството в
село Люляково. Подробности и снимков материал за работата по тези обекти ще може да
намерите в следващия
брой на вестник „Добруджански глас“.

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.

О Б Я В А
На 10 декември 2021 г. /петък/ от 09:30 часа в зала “Дора Габе”, етаж три на Община Генерал Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени
на бюджет 2021 г.
На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани
местната общност да вземе участие в обсъждане на
промените в бюджета на Община Генерал Тошево,
приет с решение № 1-22/18.02.2021 г. на Общински съвет Генерал Тошево и изменен с решение №
4-15/10.05.2021 г. и решение № 6-15/26.07.2021 г.
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.
Информация за публичното обсъждане ще бъде
публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.generaltoshevo.bg в „Актуални
новини”.
Предложения във връзка с промени в бюджета на
Община Генерал Тошево се приемат в центъра за
информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до 16:00
на 09.12.2021 г.
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Преслава Галинова с участие на концерт в Париж Влизат в сила важни
пенсионни промени
Талантливата, млада изпълнителка на фолклорни песни от град Генерал Тошево
Преслава Галинова, взе участие в тържествен концерт по
повод 15-годишнината от създаването на Българско училище „Кирил и Методий“ в Париж (Франция). Преслава беше част от сборна формация

от солисти към Лятно училище
по народно пеене. В камерния
хор пеят 15 талантливи момичета от София, Варна, Шумен,
Пловдив, Монтана, Берковица, Асеновград и Харманли,
които през последните няколко години се обучават в майсторския клас на проф. Станилова от Академията за му-

зикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ – град Пловдив.
Сред тях е и Преслава Галинова. Директорът на Младежкия дом и музикален педагог
Асен Асенов, който е организатор на Лятното училище по
народно пеене, съпровождаше на гъдулка изпълненията

Талантливата изпълнителка от град Генерал Тошево Преслава Галинова беше част от сборна
формация, която изнесе концерт в столицата на Франция

на младите таланти.
Честването на тържеството се състоя на 12 ноември в
църквата на фондация „Южени Наполеон“, която са оказа тясна да побере стотиците наши сънародници, пожелали да споделят празника.
Програмата на самостоятелния концертен блок на Лятното училище по народно пеене
обединяваше солови, камерни и многогласни хорови песни от всички фолклорни области. Кулминация на концерта
беше изпълнението на „Излел
е Дельо хайдутин“ от 10-годишната Анжелика-Гая Меркова. Сред зрителите беше и
проф. Генка Петрова- заместник-министър на образованието и науката.
Фолклорната формация изнесе кратък концерт и на приема при Негово Превъзходителство г-н Николай Милков
- посланик на България във
Франция и Монако, постоянен
представител в ЮНЕСКО.
Домакини на певческата
група бяха семейства от българската общност в Париж,
които се погрижиха да представят
забележителностите на космополитния град на
своите млади сънародници.

Кои са новите депутати от област Добрич

Ясно е разпределението на
шестте мандата от област Добрич за 47-ото Народно събрание. Единствено спечелилите
изборите „Продължаваме промяната“ ще имат двама народни представители от Добрич.
Това ще бъдат водачката Йорданка Костадинова, която има
и много преференции на вота
– 927, и втората в листата Галина Събева.
ГЕРБ-СДС отново вкарват

един депутат от Добрич и това
е областният координатор Деница Сачева, която има и 945
преференции.
Третата политическа сила в региона – „БСП за България“ ще бъде представлявана от Мая Димитрова, която бе
избрана за депутат и в 45-ото
НС. Тя има персонална подкрепа от 750 избиратели.
При четвъртите по резултат
в региона, ДПС, отново избран

за депутат е д-р Хасан Адемов,
за когото това е десети мандат. Голям актив преференции
натрупва арх. Нежля Амди-Ганева, общински съветник в Добрич и главен архитект на Крушари, която с 527 вота се качва от шесто на второ място в
листата, но не може да измести водача.
От партия „Има такъв народ“
водач в листата за Добрич беше Филип Станев. Той обаче се

отказа от депутатското си място. Неговото място е заето от
д-р Ивайло Христов, който за
втори път става народен представител от Добрич. Решението
вече беше обявено от Централната избирателна комисия.
“Възраждане” и “Демократична България”, които са последните две политически
формации в новия парламент
не успяха да вкарат депутат от
област Добрич.

Община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с деца в града, обявяват
онлайн конкурс за автентична и оригинална сурвакница, коледна рисунка,
коледна картичка и оригинална пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

Цел на конкурса:
Целта му е да даде възможност на децата и учениците да показват и развиват своите дарби в областта на народното приложно и изобразителното изкуство, да провокира въображението им.
Също така да ги предизвика да почитат и възраждат традициите,
свързани с коледните и новогодишните празници.
Общи условия:
До участие в конкурса се допускат желаещите от всички училища и детски градини и читалища на територията на Община Генерал Тошево в три направления. Организаторите си запазват правата за заснемане и излъчване на конкурса. Децата и учениците
могат да участват с не повече от по една картичка или рисунка, по
една сурвакница и пощенска кутия.
Право за участие:
В конкурса могат да участват деца и ученици, както индивидуално така и групово.
Условия за участие:
Изисквания към рисунките:
1. Да са изработени върху картон, 30/50 без паспарту;
2. Изработени с материали и техника по избор/пастел, акварел, темпера и др./;
3. Да съдържат елементи, разкриващи същината на празниците
Коледа и Нова година.
Изисквания към сурвакниците:
1. Да са изработени от естествени материали;

2. Ще се следи дали представят типична за етнографските области на страната украса;
3. Да отразяват уменията и сръчността на децата и учениците;
4. Оригиналност.
Изисквания към пощенските кутии:
1. Да са оригинални.
Изисквания към картичките:
1. Да са изработени от картон;
2. Изработени с материали и техника по избор;
3. Да съдържат елементи, разкриващи същината на празниците
Коледа и Нова година.
4. Да са оригинални.
Всяка снимка на сурвакници, картички, рисунки или пощенски
кутии за писма до Дядо Коледа трябва да е придружени с данни за
участника. Данните трябва да съдържат: трите имена на участника
група, клас, детска градина или училище.
Крайния срок за получаване на снимките с творбите на Вашите
деца и ученици е 13.12.2021г. /понеделник/ до 17.00 ч. на страницата на ЦПЛР-Център за работа с деца в социалната мрежа
Фейсбук или на e-mail: crd_gt2010@abv.bg. Конкурсни материали,
подадени след крайния срок, няма да бъдат допуснати за журиране. Авторите на отличените творби ще бъдат уведомени своевременно. За допълнителна информация:
Тел. 0886648570, 0889344320 - г-жа Eлена Дочева
e-mail: crd_gt2010@abv.bg.

Издават книга с избрана лирика на Иван Атанасов

Сдружението на писателите в Добрич ще издаде том с
избрана лирика на поета Иван
Атанасов от град Генерал Тошево. Изданието ще излезе с подкрепа от Програмата за книгоиздаване и книгоразпространение на Общината. Книгата се
очаква в началото на 2022 г.,
когато се навършват 75 години
от рождението на твореца и 10
години от кончината му.
Съставители на изданието
са Сашо Серафимов и Валенти-

на Добринчева. В пет раздела е
представена различната поезия на Иван Атанасов – любовна, социална, философска, сатирична и посветена на родния
край. В изданието ще намерят
място още снимки на твореца,
откъс от литературна анкета
с него, правена от журналистката Мариана Иванова, послеслов от критика Драгомил Георгиев.
„Иван беше аристократът
сред нашата писателска общ-

ност. Той идваше като апостол,
винаги с костюм, вратовръзка и мека шапка. Рецитираше
драматично, като експлозия”,
разказва за него Сашо Серафимов,
За жалост няма запазени аудио записи на Иван Атанасов
от представянията на неговите книги, но всички го помнят
с изключителните му стихотворения „Сара”, „Аз ида със
дъжда”, „Самота”, „Минало”,
„Пророк”, „Тайна”, „Невъзмож-

ното чудо”, „Среща”.
Иван Атанасов има 15 книги,
които вече трудно се намират,
затова от Сдружението на писателите в Добрич са решили да
обединят всички изключителни
стихотворения на поета в ново
представително издание „Избрано”, което да може да достигне до всички почитатели на
лириката, включително по-младите, за да остане и пребъде
творчеството на един от големите поети на България.

От 25 декември 2021 година влизат в сила важни промени в пенсионното законодателство, които ще повлияят
върху размера на пенсиите.
Очаква се средният размер
на пенсията да достигне 573
лева през януари 2022 г., показват изчисленията на експертите на Националния осигурителен институт.
От 25 декември процентът за година осигурителен стаж, без т.нар. превръщане, се увеличава от 1,2 на
сто до 1,35 на сто. Превърнатият към трета категория
труд стаж остава с тежест 1,2
на сто. Минималният размер
на пенсията за осигурителен
стаж и възраст ще се повиши от 300 лв. на 370 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях,
се увеличава от 1440 лв. до
1500 лв. Социалната пенсия
за старост ще се увеличи от
148,71 лв. на 170 лв.
Очакваният среден размер
на пенсията през декември
2021 година, като не се отчита еднократната допълнителна сума, която се дава заради
пандемията и за периода октомври - декември 2021 г. е
120 лева, е 486,50 лв. Прогнозите сочат, че през януари 2022 г. средният размер

на пенсия ще стане 573 лева с включено и плащането за
периода 25-31 декември с новата тежест на година осигурителен стаж и увеличенията на минималния размер на
пенсиите за трудова дейност,
размера на социалната пенсия за старост и „тавана“ на
пенсиите.
Тези увеличения няма да
повлияят върху правото на
еднократните допълнителни
суми - т.нар. „ковид добавки“
от 50 лв. за периода от януари до септември и 120 лв.
след това, които се изплащаха и продължават да се изплащат през тази година. Тези
добавки се дават в помощ на
всички малко над 2 067 000
пенсионери, независимо от
размера на пенсията им.
Средният размер на пенсията през 2021 г., с включена „ковид добавка“, се очаква да е 537,50 лв. и ще нарасне с около 23 процента спрямо 2020 г. За 2022 г. прогнозата е за 580, 50 лв.
На този етап няма яснота
дали пенсионерите ще продължат да получават еднократна допълнителна сума
към пенсиите, която се дава в подкрепа на възрастните
хора по време на пандемията
заради допълнителните разходи за лекарства и др.

Скръбна вест

На 24 ноември 2021 г. ни напусна

Диана Димитрова Аврамова

(родена на 24.10.1953 г.).
Повече от 40 години леля Диди, както децата я наричаха,
беше библиотекар в Детска заемна на библиотеката при НЧ
„Светлина – 1941“, град Генерал Тошево.
Тя ще остане в спомените на всички като безкрайно добър човек с любящо сърце, вечно усмихната и лъчезарна.
Благодарим ти за всичко, Диди! Ще ни липсваш!
Поклон пред паметта ти!
Колегите от библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“

Тъжен помен
На 1 декември 2021 година се
навършват 6 години от смъртта на

Мария Кирчева
Козарева

Нося те с обич и болка в сърцето
си! Почивай в мир!
Съпруг Николай

Тъжен помен

На 13 декември 2021 година се
навършват 14 години от
смъртта на

Марийка Коева
Козарева

Годините минават, но мъката по
теб остава!
Син Николай
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Млада авторка от Генерал Тошево спечели
престижна награда от конкурс за книги за деца

Кристина Димитрова от град Генерал
Тошево стана носител на Първа награда
от петото издание на Национален конкурс за книги за деца „Да върнем книгите в ръцете на децата“. Младата автор-

ка получи отличието за творбата си Енциклопедия „Български митични създания“.
Кристина Димитрова е родом от град
Генерал Тошево и участва в подобни
престижни надпревари не за първи път.

Кристина Димитрова още веднъж показа, че има голям талант.

Конкурсът „Да върнем книгите в ръцете
на децата“ се организира от Община Гоце Делчев и местното Народно читалище
„Просвета-1865”. Председател на журито е поетът Иван Мишев, а членовете са
деца.
Издател на книгата на Кристина Енциклопедия „Български митични създания”
е едно от водещите издателства в страната – „Софтпрес”. В книгата се разказва
за 16 митични създания, повечето от които доста популярни – змей, ламя, хала,
дявол, върколак, караконджул и други.
Тя е разделена на четири раздела, като в
началото са представени по-безобидните създания, а към края – най-страшните. Всяка глава е за едно отделно създание и е разделена на три части. В началото има кратко негово описание, после
следва основен текст с характеристиките му, в края е художествен текст, който
е или народна песен или легенда.
Кристина Димитрова е преводач, редактор и автор, чиито текстове са публикувани в редица сборници, както и в
печатни и електронни медии („Съвременник“, „Море“, „Литературен свят“,
„Страница“ и др.). През 2008 г. е издадена дебютната й книга – детско-юношеският роман „Историята на Том и Джуди
Пиърсън“, която пише едва на шестнайсетгодишна възраст. През 2016 г. Съюзът на преводачите в България я отличава
с наградата „Елена Мутева“ за превода
на „По пътя“ от Джак Керуак. През месец
май тази година излиза и втората й книга
„Тракийски легенди”, а с третата си печели престижната награда от националния конкурс за книги за деца.

Сеитбата на пшеница приключи

Сеитбата на пшеница в област Добрич най-накрая приключи. Това обявиха от Областна дирекция „Земеделие“
в края на миналата седмица.
Експертите коментираха, че от
години не е имало толкова дълга сеитба. Официално тя започна в средата на месец октомври и продължи повече от
месец. Последните, но все още
неофициални данни показват,
около 1,2 млн. дка засети площи с пшеница в цялата област.
„Годината завърши малко стресово за земеделските стопани. На някои места се
сееше буквално до преди дни.
А това вече е необичайно късно. Пшениците трябва да покълнат, да се надяваме, че зимата ще е по-лека и няма да
има измръзвания“, коментира
пред областните медии председателят на Добруджанския
съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова. „Основ-

ното притеснение за земеделците не са по-късните срокове за сеитбата, а започналото
занижаване на температурите, като минималните отдавна
се движат в диапазона от 0 до
5 градуса“, добави още Радостина Жекова.
Тези, които приключиха
късно със сеитбата се надяват
на по-дълга есен, през която
пшениците да имат време да
покълнат, поникнат и да братят. При късните сеитби на
зърнено-житни култури трябва да се използват сертифицирани семена със задължителна за пшеницата кълняемост, съветват учените. Едно от
основните агротехнически изисквания е посевната норма
да се определя според срока
на сеитба – колкото по-късен
е той, толкова тя е по-висока. Разбира се, много е важно
да се знаят характеристиките
на конкретния сорт пшеница и

най-вече неговата продуктивна братимост.
В същото време пък вече
има покълнала пшеница, засята около 5-10 октомври там,
където сеитбооборотът е позволил.
От Областна дирекция „Земеделие“ обявиха, че реколтата от царевица за зърно в област Добрич е 699 700 тона,
като в региона са ожънати 935
780 декара, при среден добив
от 748 кг. / дка. За реколтиране остават още едва около 3
500 декара в общините Тервел
и Крушари.
На пазара на зърното хлебната пшеница държи висока
цена – има оферти за 600 лева за тон. Царевицата се търгува за 430 – 450 лв./т., в зависимост от влажността й. Цената на слънчогледа също поддържа много високи нива, макар че леко е паднала от около
1240 лв./т. на 1150 лв./т.

Накратко

От 09.12.2021 г. до 23.12.2021 г.
в пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД ще се изплаща еднократна финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Средствата се изплащат за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на
горивата и извънредната епидемична обстановка по ПМС № 368 от
04.11.2021 г.
Правоимащите лица могат да получат помощта в пощенските станции само в този период на настоящата година. Получаването и не
може да бъде отложено за 2022 г.
* * *
Починал мъж е бил намерен на
23 ноември около 19:25 часа в земеделска нива в землището на село Калина в община Генерал Тошево, съобщиха от Областната дирекция на МВР Добрич.
На място органите на реда са
констатирали, че трагичният инцидент е станала при селскостопанска
обработка в нивата с колесен трактор „Беларус“ и прикачена към него роторна косачка. Починал е трактористът, мъж на 45 години.
Тялото на загиналия е намерено захванато и увито на кардана,
свързващ вала на трактора и прикачения инвентар. По случая е образувано досъдебно производство.

Районен съд – град Генерал Тошево отличи с благодарствени плакети ОУ
„Христо Смирненски“, СУ
„Никола Й. Вапцаров“ и ПГ
по Земеделие „Тодор Рачински“ за активното им участие в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Председателят на съда Росен Стоянов връчи отличията на директорите на
трите училища в града. Те от
своя страна изразиха удовлетворение от проведените съвместни инициативи
между учебните заведения и
съда, като подчертаха, че се
надяват и за напред сътрудничеството им да е ползотворно.

В средата на месец ноември НЧ „Иван Вазов
– 1946“ в квартал Пастир, Генерал Тошево, организира конкурс за детска рисунка на тема
„Зимна приказка“. В арт надпреварата се включиха много деца, като всички участници бяха
поощрени с награди. В наредената в културната
институция изложба могат да бъдат разгледани
много красиви рисунки.

Средно по 100 лв./дка
за рента в Добруджа

В област Добрич вече масово се изплащат ренти. Собствениците на земя получават средно между 90 и 100
лв./дка. Само в някои общини
сумите достигат 120 лв./дка.
Това обобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Обичайно изплащането на рентите приключва най-късно до средата
на декември.
В отделните добруджански
общини размерът на сумите за арендодателите са различни. Най-високи са в община Балчик, в която още в края
на октомври в земеделските кооперации започнаха да
се изплащат по 120 лв./дка.
В Шабла и Каварна масово се
раздават по 90-100 лв./дка.
В община Тервел също се изплащат средно по 90 лв./дка.
Оказва се, че рента`2021
ще бъде по-висока от средните стойности през последните години в Добруджа. То-

зи скок идва след срива на
2020 г., когато сушата нанесе сериозни щети на земеделските култури и на практика срина добивите. Така
при ожънати от 50 до 180 кг/
дка пшеница и оскъдни, дори
нулеви резултати от царевицата, производителите успяха да изплатят точно преди
година от 30 до 50 лв./дка,
само на отделни места до 70
лв./дка.
Официалните статистически данни показват, че през
последните 8 години рентите в Златна Добруджа са били
средно над 80 лв., а в някои
от стопанските години е надскачала 90 лв./дка. Разбира се, отново в някои общини сумите са достигали 100120 лв./дка. Първенец в това отношение е община Балчик, в която средният размер
на рентата през последните 8
години е 102 лв./дка.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

По материали на
областните медии

* 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 квартира под наем в град Генерал Тошево. Телефон за връзка: 0885/82 64 52.
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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„Септември“ (Тервел) се оказа непреодолимо СКВТ „Генерал Тошев“
препятствие пред „Спортист 2011“ в Трета лига с бронз на отборно от
„Добруджанска купа“

Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) регистрира
тежка домакинска загуба в последния кръг от есенния полусезон в шампионата на Североизточната Трета лига. Възпитаниците на треньора Калоян Михалев претърпяха по-

пълно резонна. Първата опасност пред една от двете врати беше открилата се възможност пред Севдалин Стайков,
но ударът му с глава прати топката в аут. Това реално беше
най-чистото положение за гол
в актива на „Спортист 2011“

нов добавиха нови две попадения за класическото 3:0 за
тима от град Тервел. Между
първия и втория гол Румен Николов можеше да изравни, но
стреля неточно. За отбелязване е фактът, че гостите можеха да реализират поне още 2-3

До Нова година отборът на „Спортист 2011“ ще трябва да изиграе още един двубой – отложеният
срещу „Устрем – Д“ (Дончево) на 12 декември.

ражение с 0:3 от гостуващия
„Септември“ (Тервел) и по този начин ще зимуват на десетото място във временното
класиране с актив от 12 точки.
За съжаление в този двубой
играта на домакините буквално не вървеше и загубата е на-

през целия двубой. След това
положение гостите взеха инициативата и контролираха събитията на терена. В 38-та минута Михаил Михайлов изведе
„Септември“ напред в резултата, а през втората част Мартин Кирилов и Стефан Стефа-

гола, но вратарят на „Спортист 2011“ Георги Георгиев
предотврати още по-тежко поражение.
След шестата загуба през
този полусезон отборът на
„Спортист 2011“ остана на
десето място във временното

класиране с актив от 11 точки. Тимът от Генерал Тошево обаче е с един мач по-малко от всички останали, тъй като гостуването на „Устрем – Д“
(Дончево) преди няколко седмици беше отложено. Отложеният двубой от деветия кръг
на първенството вече е насрочен. Той ще се играе на 12 декември (неделя) в село Дончево от 14:00 часа. Дотогава
футболистите на „Спортист
2011“ ще имат на разположение три пълни седмици за подготовка и възстановяване.
Иначе след края на този
есенен дял в шампионата, може да се обобщи, че „Спортист
2011“ прави сходна кампания
в Трета лига като преди година. През миналия сезон, когато отборът от Генерал Тошево се завърна в третото ниво
на родния футбол след дългогодишно отсъствие, до зимната пауза беше натрупал 10
точки в актива си след 3 победи и 1 равенство. Сега победите също са 3, но ремитата са се увеличили с 2 повече и поради тази причина точките са 12 (при един оставащ
мач до края). Надеждите в клуба са през пролетта да бъдат
натрупани повече точки и тимът да финишира в средата на
таблицата.

„Спортбаскет – ГТ“ с втора загуба в „Б“ група на ББЛ

Мъжкият тим по баскетбол
на „Спортбаскет – ГТ“ (Генерал Тошево) допусна второ поражение в първенството на Източната „Б“ група в ББЛ. Нашите момчета се изправиха срещу много солиден съперник
в лицето на „Консуматорите“
(Варна) и отстъпиха с 51:97.
Срещата започна с бясно темпо от страна на домакините от морската ни столица и след първата четвъртина те вече бяха натрупали огромна преднина от 20 точки
(27:7). Въпреки това баскетболистите на треньора Стойо
Стоев не паднаха духом и изиграха равностойна втора четвъртина, завършила при резултат 18:21 за „Консуматорите“.
Така на почивката варненският
тим имаше комфортна преднина от 23 точки разлика (48:25).
След паузата събитията на игралното поле не се промениха.
„Консуматорите“ бяха по-добрият отбор и след две победи в последните две четвъртини, съответно с 17:11 и 32:15,
спечелиха двубоя си.
Най-резултатен в този мач
беше Живко Желев от тима на
„Спортбаскет – ГТ“, който завърши с 26 точки. Той продъл-

жава с добрите си игри от началото на сезона, реализирайки по над 20 точки на двубой.
Пламен Николов добави още 10
за загубата на нашите.

С поражението отборът на
„Спортбаскет – ГТ“ остана на
четвърто място в групата с актив от 8 точки. Лидер е отборът на „Ънстопабъл Б“ (До-

брич), който е с пълен актив от
10 точки след 5 победи в 5 двубоя. Именно срещу „Ънстопабъл Б“ е следващата среща на
„Спортбаскет – ГТ“.

Рамадинов, които останаха съответно на пето и седмо място.
Във възрастова група кадети до 15-годишна възраст Мелих Рамаданов остана на четвърто място, само на крачка от бронзна, а при кадетите
до 17 години участие взе Есер
Исмаил, който също завърши
четвърти.
Доброто представяне на на-

Отборът на СКВТ „Генерал Тошев“, който завоюва бронзовите
медали в отборната надпревара.

15 години и кадети до 17 години. Тимът на СКВТ „Генерал
Тошев“, воден от треньора Димитър Димитров, се представи в три възрастови групи (без
тази при момичетата).
При момчетата отборът
беше съставен от четирима
тежкоатлети – Беркан Салиев, който спечели сребърен
медал, Георги Георгиев, завършил на четвърто място и
Християн Атанасов и Шабан

шите тежкоатлети им заслужи третото място в отборната надпревара и нова купа и медали във витрината на
СКВТ „Генерал Тошев“ от пореден силен турнир по вдигане на тежести. Първи на турнира „Добруджанска купа“ завърши отборът на „Титан“ (Варна), а втори – този на „ТСК“
(Русе). Домакините от „Добруджа“ останаха на последното
четвърто място.

Доза смях
Мъж към жена си:
- Знаеш ли, скъпа, днес научих че само една жена в цялата кооперация не изневерява на съпруга си...
- Знам коя, знам коя - онази дебелата от 15 апартамент казала жената...

* * *

Отишла ромската червена шапчица при баба си.
- Бабо, колко ти е гладка кожата!
- Много ясно, нали съм на 16!

* * *

Две блондинки се срещат и едната казва на другата:
- Муцка, тази година нова година се пада да е петък.
А другата:
- Ох, дано да не е 13-ти

„Спортбаскет – ГТ“ отстъпи на по-силния си съперник във Варна.

Дядо Коледа очаква детските писма

И през настоящата 2021 г.
Дядо Коледа очаква да получи детските писма през „Български пощи“ ЕАД. Младите
коледни елфи ще прочетат
на белобрадия старец всички
писма и най-хубавите и найкрасиво украсените ще получат коледни награди.
Приказният Дядо Коледа и
„Български пощи“ отново напомнят, че всяко детско писмо ще получи личен отговор
от Дядо Коледа, ако върху по-

В средата на месец ноември в град Добрич се проведе силен турнир по вдигане
на тежести „Добруджанска
купа“, с участието на четири
клуба – „Титан“ (Варна), „ТСК“
(Русе), „Добруджа“ (Добрич) и
СКВТ „Генерал Тошев“ (Генерал Тошево).
Надпреварата се проведе
в четири възрастови групи –
момчета, момичета, кадети до

щенския плик е изписан правилно адрес на подателя и е
залепена марка от 65 стотинки.
Крайният срок за изпращане на писмата е 17 декември
2021 г.
Вместо адрес на получател, е достатъчно да пише ясно „За Дядо Коледа“.
Участващите в конкурса
„Най-красиво писмо до Дядо
Коледа“ (с рисунки, стихове,
апликации и др.) писма ста-

ват притежание на организатора на конкурса – „Български пощи“ ЕАД, който може да ги използва за популя-

ризиране на детския конкурс
по избран от него начин.
“Български пощи” ЕАД продължава традицията всички
деца, изпратили писма до Дядо Коледа, да получават отговор, дори когато не е спазен
срокът за изпращане на писмата. Това е жест не само
към децата, които не бива да
бъдат разочаровани в празничните дни, но и към техните родители, които са наши клиенти.

