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Приключват ремонтните дейности по обектите
от капиталовата програма за 2021 година

Основните ремонти на четири големи улици в различни села от община Генерал
Тошево вече приключиха. В
момента продължават дейностите по още две улици –
селата Спасово и Зограф, и
на площада пред читалището
в село Люляково. Всички те-

ни дейности започнаха в село Пчеларово, където основно беше рехабилитирана ул.
„Пета“. Тя води към гробищата на селото и беше силно компрометирана. Затова
местната власт реши да направи основен ремонт именно там. Крайната стойност на

Най-накрая е направено ново
асфалтиране по протежение
на цялото трасе.
Същите тези дейности са
направени от по останалите
улици, по които работата вече е приключила. Това са: ул.
Бузлуджа“ в село Кардам на
обща стойност от 31 085 лв.

Площадът пред читалището в село Люляково съвсем скоро ще бъде готов.

зи обекти са част от капиталовата програма на Община
Генерал Тошево за 2021 година, а работа върви усилено и в срок, благоприятствана от подходящото време.
Най-напред
строител-

завършения обект е 36 710
лв. с ДДС., като по улицата са
направени следните дейности: изравяне на старата асфалтова настилка и подравняване, последвано от полагане на чакъл и валиране.

с ДДС, главната улица в село
Калина (от параклиса до края
на селото) на обща стойност
от 62 693 лв. с ДДС и ул. „Десета“ в село Чернооково на
обща стойност от 74 751 лв.
с ДДС.

Все още строителни дейности се извършват в село
Спасово, където основен ремонт се прави на ул. „Осма“ и
в село Зограф, където се ремонтира улицата към гробището.
Улица „Осма“ в село Спасово се ремонтира в момента, като стойността за нейната рехабилитация възлиза
на 72 317 лв. с ДДС. По нея
се извършват същите дейности както и на горепосочените улиците. В село Зограф се
полага само трошенокаменна настилка. Стойността на
обекта възлиза на 35 915 лв.
Преди малко повече от
седмица пък започнаха строителните дейности и на площада пред НЧ „Йордан Йовков
– 1943“ в село Люляково. Там
се прави нова тротоарна настилка и се поставят бетонни
плочи – 40х40 см. върху циментова основа. Поставят се
бордюри и площадково осветление. Ремонтира се и намиращата се в близост чешма.
Малко преди да започнат тези дейности бяха почистени
улуците на сградата на културната институция, тъй като те бяха силно замърсени и
затлачени. Ремонтът на площада в село Люляково възлиза на 41 371 лв. с ДДС и трябва да приключи до няколко
дни.

„Попитай кмета“

Жителите на село Кардам излязоха за втори
път на мирен протест срещу бездействието от
страна на отговорните институции по въпроса
с лошото състояние на пътя Генерал Тошево –
ГКПП Кардам. Отсечката трябваше да бъде основно рехабилитирана до края на месец октомври, но от Областното пътно управление и АПИ
удължиха срока до месец май 2022 година. Сега всичко е на етап фрезоване на пътната настилка (като така стои от лятото) и пътят е много по-трудно проходим от преди.
Това изкара местните хора на протест пред
кметството в село Кардам. Те се надяват, че някой ще ги чуе и ще се погрижи за сигурността
на пътуващите по този международен път, който е вход за страната ни от Румъния.

На 30 ноември се проведе
поредната среща от инициативата „Попитай кмета“. Мястото на срещата беше село
Пчеларово. По традиция кметът на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров представи своя отчет за извършеното
от Общинска администрация
през предходния месец ноември, както следва:
- Произведоха се избори за
президент и вицепрезидент
на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и балотаж за президент и вицепрезидент на 21
ноември.
- Градоначалникът съобщи,
че е приключил ремонта на
асфалтова настилка на улица
„Пета“ в село Пчеларово.
- Приключи ремонтът на
главната улица от Параклиса
до края на село Калина.
- Кметът отчете, че са завършени строително-монтажните работи на гробищен парк

в град Генерал Тошево по проект „Красива България“.
- Пред финал е основният 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 Община Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград – Украйна.
- Валентин Димитров съобщи, че продължават строително-монтажните работи по
улици „Васил Априлов“, „Иван
Вазов“ и „Хан Аспарух“ в град
Генерал Тошево.
- Продължават строителномонтажните работи по улица
„Десета“ в село Чернооково,
улица „Бузлуджа“ в село Кардам, улица „Осма“ в село Спасово и площада пред кметството в село Люляково.
Продължава на стр. 4
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В навечерието на светлите коледни празници
е особено важно да стъпим на здравите основи
на морала и ценностите, на духовността и традициите, на грижата за отделния човек. Въпреки поредната година, белязана от пандемията
COVID-19, хуманността изисква от нас да дадем надежда и дори малък повод за гордост на
всички наши съграждани. Да възвърнем тяхната вяра, че доброто побеждава, макар и с малки стъпки. Да дадем заявка за достоен живот на
всеки. Длъжни сме да го направим.
За съжаление, днес има семейства, самотни
възрастни хора или такива, сполетени от бедствия и инциденти, които живеят под прага на
бедността. Те нямат възможност да посрещнат
коледните и новогодишни празници в уютна и
топла атмосфера, с отрупана трапеза, заобиколени от своите близки.
„Благотворителна Коледа” 2021 е техният
шанс. Шанс да почувстват нашата подкрепа и
подадена ръка в момент, когато това е най-необходимо.
Ако желаете да се включите в инициативата,
моля, направете това до 17. 12. 2021г. на следната банкова сметка:
Община Генерал Тошево
IBAN BG44CREX92608414708700
Плащане / 445100
Токуда банк – офис Генерал Тошево
Всеки дарител ще получи отчет за изразходването на предоставените средства/продукти,
а резултатите от благотворителната кампания
ще бъдат оповестени в общинските и областните медии, както и на сайта на Община Генерал
Тошево.
На 26 ноември, представители на Община Генерал Тошево, предадоха около 200 кг пластмасови капачки и бутилки за кампанията „Капачки
за благотворителност – МБАЛ – Добрич“, организирана от Сдружение „Заедно правим добрини”. Целта на кампанията е средствата от събираните пластмасови капачки и бутилки да подпомогнат за закупуване на апаратура за МБАЛ
– Добрич.
От деня, в който беше монтирано сърцето за
събиране на капачки и коша за пластмасови бутилки, град Генерал Тошево се включва за седми път в подобна кампания. Последният транш,
който Община Генерал Тошево предаде в Добрич, беше на 28 май в деня на рециклирането в град Добрич.
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На 29 ноември се проведе Заседание на Общински съвет, Генерал Тошево. В този и следващия брой на вестник „Добруджански глас“, ще
ви запознаем с приетите решения.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.2
от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и
реда за възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Допълва Решение №2-1/29.03.2021 г. на Общински съвет Генерал Тошево както следва:
Основно училище „Христо Ботев“, село Кардам
По маршрут: Генерал Тошево – село Кардам и обратно – 1 бр. учител
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Генерал Тошево;
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
1. Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.00
лв.
2. Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.20 лв.
II. Определя максимални цени за таксиметров
превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Генерал Тошево,
както следва:
1. Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.50
лв.
2. Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.50 лв.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево
последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински свет Генерал Тошево реши:
I. Общински съвет Генерал Тошево дава съгласие:
1.1. Община Генерал Тошево да кандидатства за
членство в „Национална асоциация на доброволците в Република България“.
1.2. Числеността на „Общинска доброволна аварийно-спасителна група“ ТХ-76-01 да се увеличи
от 15 броя на 20 броя доброволци.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево
да извърши последващите законови действия за изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.31 и чл.32 от Закона за политическите партии, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема изменение и допълнение на Наредба
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. В Чл.25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
Свободни нежилищни имоти – частна общинска
собственост, които не са необходими за нуждите
на органите на общината или на юридически лица
на издръжка на общинския бюджет, се предоставят
безвъзмездно, без търг или конкурс, след решение
на общински съвет от кмета на общината за нуждите на общинските ръководства на политическите
партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват
такава, по смисъла на чл. 31 от Закона за политическите партии.
2. Алинея 2 се изменя така:
Помещения по ал. 1 могат да се предоставят и
на партии, които на последните избори за народни
представители са получили не по-малко от едно на
сто от действителните гласове в страната и извън
страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал.
1, т. 6 от Изборния кодекс.
3. Алинея 4 се изменя така:
При наличие на помещения, след решение на общински съвет, кметът на общината издава заповед
за настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до началото на мандата на
следващото Народно събрание
4. Алинея 5 се отменя.
5. Алинея 7 се отменя.
6. Алинея 8 се изменя така:
Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 31, заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. Правоотношенията с
политическите партии се прекратяват поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 6.
§2. В Чл.61 ал.1 думата „Приложение №3“ се заменя с думата „Приложение №2“
§3. Чл.65 ал.1 се изменя по следния начин:
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Обявата за провеждане на конкурса се публикува най-малко петнадесет дни преди датата на провеждането му на интернет-страница на Общината
и се поставя на таблото за обявления в сградата на
Общинска администрация. Обявата може да се публикува във вестник „Добруджански глас“, един регионален вестник или електронна медия.
§4. В Чл.77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
Земеделски земи, определени с решение на Общински съвет се отдават под наем до 10 (десет)
стопански години, като наемната цена за първата
година се заплаща при сключване на договора за
наем, а за всяка следваща стопанска година се заплаща до 30 март преди започване на стопанска година.
2. Алинея 4 се изменя по следния начин :
Земеделски земи, необработвани, пустеещи, самозалесили се и други, определени с решение на
Общински съвет могат да се отдават чрез публично оповестен конкурс по оферти или публичен търг
с явно или тайно наддаване за срок до10 (десет)
стопански години. Условията при които се отдават
земеделските земи се определят с решения на Общински съвет Генерал Тошево.
3. Алинея 5 се изменя по следния начин:
Наемната цена на имотите, определени в ал.4 за
първа стопанска година се заплаща при сключване
на договора за наем, а за всяка следваща стопанска
година се заплаща до 30.март преди започване на
съответната година.
§5. В Чл.82 ал.2 се правят следните изменения:
Заповедта по ал.1 се публикува най-малко 15
дни преди датата на провеждане на търга на интернет страница на общината и се поставя на таблото за обявления в сградата на Общинска администрация. Обявата за провеждане на търга може да
се публикувана във вестник „Добруджански глас“,
един регионален вестник или електронна медия.
§6. В Чл.87 ал.16 се правят следните изменения
и допълнения:
След думата „неспечелили“ се добавя думата
„спечелили“.
§7. В Приложение №1- Тарифа за размера на базисните наемни цени, определени по зони за обекти, извършващи търговска, производствена и други дейности и услуги на територията на Община Генерал Тошево в табличната част се изменя, както
следва:
1. Вид дейност на ред 11 става: синдикални организации
2. Вид дейност на ред 18 става: №, Вид дейност,
Наем лв. /кв. м/ месец, Зони І, ІІ, ІІІ
18. Лекарски и стоматологични кабинети , помещения за дрогерии 0,50 - 0,30.
§8. В Приложение №2 - Правила за провеждане
на публичен търг чрез явно наддаване за продажба
на имущество, учредяване право на строеж и отдаване под наем на имоти – общинска собственост се
изменя като придобива следното ново съдържание:
П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ЧРЕЗ ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ И ОТДАВАНЕ
ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Процедурата за провеждането на търга се открива със заповед на кмета на общината.
2. Заповедта съдържа:
2.1. Наименование и описание на предмета на
публичния търг-продажба на имущество, учредяване на право на строеж и отдаване под наем на имоти-общинска собственост;
2.2. Начална цена;
2.3. Стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната тръжна цена;
2.4. Размер на депозита за участие в търга е 10%
от началната тръжна цена;
2.5. Време за оглед на обекта;
2.6. Размер, начин на плащане на цената за получаване на тръжната документация, място откъдето се получава документацията и крайния срок
за закупуването й.
2.7. Място, дата и начален час на търга.
2.8. Срок за подаване на документите или предложенията за участие в търга;
2.9. Други тръжни условия.
3. Със заповедта по т.2 се утвърждава тръжната документация и проектът на договора, като част
от нея.
4. Тръжната документация се получава след заплащане на такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево, внесена в касата на Общинска администрация, която съдържа:
4.1. Заповед на кмета на Община Генерал Тошево
за откриване на процедура по провеждане на търга с явно наддаване;
4.2. Заявление за участие в търга;
4.3. Правила за провеждане на публичен търг
чрез явно наддаване за продажба и отдаване под
наем на имущество - общинска собственост, по реда на ЗОС;
4.4. Декларация за извършен оглед на обекта;
4.5. Декларация за липса на задължения към Национални агенция за приходите
4.6. Проекто-договор за продажба, учредяване
право на строеж или отдаване под наем на общин-

ския обект;
4.7.Акт за общинска собственост;
4.8.Скица;
5. Публичният търг се провежда от комисия в
състав до 5 члена, между които един юрист. Комисията се назначава със заповед на кмета на общината. В заповедта се определят председател, членове и резервни членове.
6. Обявата за провеждане на търга се публикува
най-малко петнадесет дни преди датата на провеждането му на интернет-страница на Общината и се
поставя на таблото за обявления в сградата на Общинска администрация. Обявата може да се публикува във вестник „Добруджански глас“, един регионален вестник или електронна медия.
7.Участниците в търга представят:
7.1. Заявление за участие в търга;
7.2..Декларация за извършен оглед на обекта;
7.3. Декларация за липса на задължения към Национални агенция за приходите;
7.4. ПКО за закупена тръжна документация;
7.5 Платежен документ за внесен депозит;
7.6.Нотариално заверено пълномощно за участие на кандидата в търг, удостоверяващо представителната власт на пълномощника, ако кандидатът
се представлява при провеждане на търга от пълномощник в оригинал или заверено копие, което се
сверява с оригинала;
8. В деня и часа, определени за провеждането на
публичен търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на търга. Участниците в търга или упълномощените от тях лица се легитимират пред комисията с документ за самоличност.
9. В случай, че отсъства повече от един член на
комисията или правоспособен юрист и те не могат
да бъдат заменени от резервните членове, търгът
се отлага за същия час и място на следващия работен ден, за което се изготвя протокол.
10. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможни откриването, продължаването или
приключването на търга, комисията съставя протокол, въз основа на който кметът на общината със
заповед определя провеждането на нов търг.
11. В случаите, когато се отлага вече започнат
търг или съществува невъзможност за продължаването му, обявените до този момент за спечелили
участници за отделни обекти от предмета на търга
запазват правата си.
12.След откриването на търга, тръжната комисия проверява съдържанието на подадените документи, приложени към заявлението.
13. Не се допускат до участие в търга кандидати,
чиито документи за участие са подадени след срока, определен в заповедта по т.2 или не съдържат
всички задължителни елементи по т.7;
14. Председателят на тръжната комисия обявява
допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие поради наличие на някое от основанията по т.13, като посочва конкретното основание.
15. Когато на търга не се яви кандидат, той се
обявява за непроведен, за което комисията съставя протокол.
16. Когато на търга се яви само един кандидат от
подалите заявки за участие, търгът се отлага с един
час. Ако след този срок не се яви друг подал заявка за участие, единствения явил и допуснат кандидат се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.
17. Когато до участие в търга е допуснат само
един кандидат, той се обявява за спечелил търга по
предложената от него цена, която не може да бъде
по-ниска от началната тръжна цена.
18. Преди да започне наддаването, председателят на тръжната комисия поканва последователно
по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.
19. Когато до участие в търга е допуснат само
един кандидат, той се обявява за спечелил търга
по НТЦ, ако я е потвърдил при условията на т.18.
20. В случай, че някой от участниците откаже да
потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният
от него депозит се задържа и остава в полза на общината.
21. Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна
цена и стъпката на наддаване.
22. Наддаването се извършва чрез обявяване
от участниците на последователни суми, всяка от
които е по-висока от предходната с една стъпка на
наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя
от реда на подаване на документите за участие в
търга.
23. В случай, че участниците в търга потвърдят
началната тръжна цена, но никой от тях не обяви
следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от
всички участници депозити за участие в търга се
задържат и остават в полза на общината.
24. В случай, че никой от участниците в търга
не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на
наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като пре-

ди третото обявяване прави предупреждение, че е
последна, и, ако няма друго предложение, обявява
приключването на наддаването. След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата
цена и закрива търга.
25. След приключване на наддаването комисията съставя протокол за резултатите от търга в два
екземпляра за обекта, предмет на търга, като единият от тях се дава на спечелилия търга. Протоколът се подписва от всички членове на комисията,
от спечелилият търга и от останалите участници.
26. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от членовете й.
27 В срок до 3 (три) работни дни, от датата на
провеждане на търга, комисията изготвя общ протокол за резултатите от търга, който предоставя на
кмета на Общината за одобрение.
28. Въз основа на протокола с резултатите от
търга, Кметът на Общината издава заповед за утвърждаване на класираните и определя лицето
спечелило търга и предложената цена.
29. Заповедта по т.28 се връчва на заинтересованите лица. Същата може да се обжалва от останалите участници в търга в 14 /четиринадесет/
дневен срок от връчването й пред Административен съд Добрич по реда чл.149, ал.1 от АПК.
30. Заповедта по т.28 се публикува на интернет
страницата на общината и се поставя в сградата на
общинска администрация на определеното за целта място, достъпно за всички заинтересовани лица.
31. В (7) седем дневен срок от влизане на заповедта в сила по т.28 определеното за спечелило търга лице е длъжно да внесе предложената от
него цена в касата на Общината или по банков път.
32. Ако лицето спечелило търга не извърши дължимото плащане на цената , в срока по т.31, се счита, че то се е отказало от сключването на договор.
В този случай внесения от него депозит се задържа
в полза на Община Генерал Тошево.
33. В случаи на т.32, Кметът уведомява класирания на второ място участник да внесе предложената от него цена в 7 дневен срок и така до изчерпване на участниците, предложили цена равна на началната тръжна цена.
34. Ако лицето спечелило търга по т.33 не извърши дължимото плащане на цената , в срока по т.33,
се счита, че то се е отказало от сключването на договор. В този случай внесения от него депозит се
задържа в полза на Община Генерал Тошево.
35. Договорът се сключва от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице в 7-дневен
срок след извършеното плащане. Ако не се стигне
до сключване на договор Кметът на Общината насрочва нов търг.
36. На недопуснатите участници в търга , депозита за участието се освобождава по тяхно искане
в 7 /седем/ дневен срок от приключване на търга,
като представят заявление за връщане на депозита
по актуална банкова сметка или в брой.
37. Когато на търга не се яви кандидат, подал заявка за участие в търга, внесеният от него депозит
се освобождава по негово искане в 7 /седем/ дневен срок от приключване на търга, като представи
заявление за връщане на депозита по актуална банкова сметка или в брой.
38. На спечелилите или неспечелилите участници в търга, депозита за участието се освобождава
по тяхно искане в 7 /седем/ дневен срок от внасянето на предложената цена от обявения за спечелил, като представят заявление за връщане на депозита по актуална банкова сметка или в брой.
39. Внесеният депозит се задържа, когато участник в търга подаде жалба срещу заповедта на кмета на общината, до окончателното приключване на
производството по жалбата. Депозита се освобождава в 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на
съдебното решение;
40. При продажба и учредяване право на строеж
на общински имот, спечелилият участник заплаща:
- достигнатата тръжна цена на имота;
- 3% местен данък съгласно НМДТ;
- разходите по изготвяне на пазарните оценки
от оценители, вписани в Камарата на независимите оценители
- дължимия 20% ДДС върху данъчна основа, съгласно ЗДДС.
41. Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на спечелилия търга участник и документ за платени суми по т.40, кметът на общината
сключва договор за продажба , учредяване право на
строеж или наем на имота в 14-дневен срок. Договорите се сключват по реда и условията , уредени в
ЗЗД и специалните закони. Предаването на имуществото, предмет на договора, се извършва чрез двустранно подписан приемо- предавателен протокол.
42. Вписването на договора в Службата по вписвания гр. Генерал Тошево се извършва, съответно
от купувача, приобретателя или наемателя, който
представя екземпляр от вписания договор в отдел
„Собственост и стопански дейности“ за отписване
на имота, отбелязване и т.н. на извършената промяна в актовите книги.
43. Купувачът подава данъчна декларация по
чл.14 от Закона за местните данъци и такси в двумесечен срок от придобиването на имота в отдел
„Местни данъци и такси” при Общинска администрация гр. Генерал Тошево за облагане с годишен
данък върху недвижимия имот.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
Продължава в следващия брой
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На 26 ноември Община Генерал Тошево обяви победителите в третото издание на Национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“. В конкуренцията на 38
чудесни разкази, първа награда беше присъдена на Тодор
Костадинов от град София за творбата му „Конят на Гошо Костов“. Публикуваме чудесния разказ без редакторска намеса.

Конят на Гошо Костов
Беше в началото на първи
клас в кварталното училище „Др Петър Берон”. Сложиха ни на
един чин с това здраво, весело, синеоко момче. Още първите
дни той стана любимец на всички. Винаги беше пръв в надбягванията, играеше футбол найдобре и беше най-силният в целия клас. Един ден ми каза:
- Тошко, ти си ми първият
приятел. Само ако те закачи някой, ще ми кажеш. Само някой
да те е пипнал!
- То в класа няма кой. Ама ако
някой от големите...
- Няма да се плашиш. Аз имам
брат в седми клас. Но е в друго училище. Той е най-силният в
цялото училище. Само да го извикам, ще ги размята всичките
из двора. Няма да се плашиш!
Бях горд и с Гошо, и с непознатия му брат. Представях си
го като някой богатир от картината на стената в класната стая,
при чието появяване всички се
изпокриват кой където свари.
Часовете ни бяха по-кратки
и ние, първолаците, излизахме
преди другите в междучасие.
Имахме десетина минути да си
играем сами из целия двор и това бяха най-хубавите мигове на
ранното ми детство. Наши бяха
и двете игрища, и всички топки,
преди да излязат по-големите в
междучасие.
Един ден по време на тези игри, забелязах, че Гошо седи сам настрани и е нещо тъжен
и умислен. Другите деца тичаха
във всички посоки и никой не го
забелязваше. Отидох при него и
го попитах:
- Какво ти става? Защо седиш
тук сам?
- Ами аз така... – отговори
той. – Мисля си.
- Че какво толкова мислиш?
Да не те е обидил някой?
- Не бе, Тошко. Ама виж сега
– като влезем пак в час, ще стане Иванка, после Петя и след тях
идва нашият ред.
- Е, и какво ?
- И трябва да кажа за майка
и татко.
Другарката Митева, както
всички други другарки, в началото на учебната година разпитваше децата едно по едно какво
работят родителите им. Всеки
трябваше да разкаже за тях с няколко думи. Явно това е стар номер на всички учителки. Ще рече, да знаят чии деца учат, какви хора ще имат на разположе-

ние. Което в онези времена означаваше къде ще имат връзки.
Току виж, се оказало, че в класа ти е изтърсачето на някой големец, началник или важен партиец...
- Ами ще кажеш, какво страшно има?
- Не че е страшно, ама... На
другите деца родителите са кой
доктор, кой инженер, кой офицер, кой художник. Пък моят баща е каруцар. А мама е работничка в една фабрика... шивачка.
- И какво от това? Каруцар,
казваш? Значи имате каруца и
кон.
- Да.
- И къде живее тоя кон?
- Ами у нас. В обора, на двора...
- Значи имате у вас жив кон!
Стига бе !
- Да. Казва се Гайтан.
- Ама това е страхотно! Може
ли да дойда да го видя? Никога
не съм виждал жив кон.
- Може бе, ела още днес след
училище.
- И ще ми дадеш да го пипна?
- Да бе. Той много ме слуша.
- Ами ако някой друг от класа
иска да дойде?
- Няма проблем бе! Елате
всички! Днес татко не е на работа. Каза, че не намерил нищо
за возене.
Върнахме се в клас. Идваше
нашият ред, а Гошко все повече
се изчервяваше и ръцете му трепереха. От нашия чин аз станах
пръв, казах няколко думи за нашите и после се провикнах:
- Деца, а знаете ли, че у Гошови имат жив кон! И който иска,
може да дойде с нас след училище да го види. Може дори и
да го пипне! Гошо така каза. Да
дойдат всички, които искат!
В класната стая настана олелия. Всички деца се скупчиха
около нас. Естествено, повечето от тях никога не бяха виждали жив кон. Както аз, така и те,
бяхме проходили и израснали по
паветата на Пловдив и само отдалече бяхме виждали да минава циганска каруца, но смееше
ли някой да я доближи. А да видиш кон отблизо, да го пипнеш,
да го погалиш – за такова нещо
никой не беше и мечтал. Темата
на часа беше забравена и колкото да се опитваше другарката
Митева да я продължи, не се получаваше. Все пак успя да попита Гошко какво работи баща му и

той отговори:
- Ами с коня. Вози на хората
въглища, дърва, греди и разни
други неща.
Едва дочакахме края на часовете и почти всички вкупом се
запътихме към Гошови. Не дойдоха само тези, които ги чакаха
бабите им и успяха да ги отведат след разправии и дори малко рев. Може би, ако не бяха казали, че отиват да видят жив
кон, щяха да ги пуснат, но откъде толкова хитрост у седемгодишни деца...
Отидохме у Гошо. Видяхме
коня, развеждахме го и му се
радвахме докато започнаха да
ни издирват из махалата. Тогава се запознах с родителите и
брат му. Чичо Петър, леля Пенка и Васко. Брат му Васко беше
наистина много голям и силен.
Той потвърди думите на Гошо, че
само ако някой ни закачи... той
е насреща.
След това дълги години ходех
често у тях. Баща му и брат му
бяха рибари, а и те живееха на
петдесетина метра от Марица.
На двора често намирахме някой да корми риба на чешмата и
като ни видеха, казваха, че след
малко ще има прясна пържена
рибка за децата. Тогава не съществуваше рибарската философия „хвани-пусни” и всичко,
каквото дадеше реката, се пържеше или се раздаваше из махалата. А риба имаше колкото искаш. Марица поднасяше богато
своите дарове на бедните хора.
Рибар стана и Гошо като порасна... но за това по-нататък.
-----------------Така си течеше безгрижното детство. Ние растяхме, бате
Васко наистина стана огромен
мъж. Казваше, че не си знае силата и май наистина беше така.
Веднъж огъна на буквата Г един
пътен знак на улицата. Добре, че
беше тъмно и никой не ни видя.
През годините с Гошо се виждахме много рядко. Особено
след като напуснах Пловдив завинаги. Но тази детска обич никога не изчезна. Напротив, някак се бетонираше във времето
и толкова хубаво, толкова хубаво ни беше заедно, макар че не
сме се виждали примерно от десет години...
- Тошенце, – така ми викаше той – искам да ти кажа нещо. Май ще ме уволняват от работата.
- Е как бе? Защо? Какво си направил?
- Ами взеха да ме натискат
да ставам член на партията. Работим здраво, изкарваме добри
пари, знаеш, и Борьо, и Кальо,
и Стоян от нашия клас, са при
мен. Избраха ме за бригадир. Аз
съм със средно образование, а
в бригадата от двайсет човека
петнайсет са инженери.
- Е, и какво? Какво ти казаха?
- Ами партийният един ден
ми вика: Хората много те уважа-

ват. Трябва да си за пример във
всичко. Ще те приемем в партията.
- Ами, викам, не може ли партията да мине без мене?
- А той: Какво, отказваш ли
ми?
- Ами, викам, може пък и затуй да ме уважават. Щото не съм
комунист и партиец.
След това не се видяхме сигурно още десет години. Така и
не разбрах, станал ли е партиен
член или не. А вече беше дошъл
друг живот и това едва ли имаше някакво значение...
----------Последната ни среща беше
в градинката на площад „Кочо
Честименски”. Срещнахме се
случайно, купихме си бира от
денонощния и седнахме на една
пейка. После още по една бира,
още по една... Седяхме до среднощ и си говорихме за какво ли
не. И най-вече, просто ей така,
за живота...
- Помниш ли в първи клас, когато всеки трябваше да разкаже
какво работят майка му и татко
му? – попита ме изведнъж Гошо.
- Не помня. И какво?
- Аз се срамувах да кажа, че
съм син на каруцар и шивачка.
Тъкмо ми беше дошъл редът, но
ти ме изпревари и каза на децата, че имаме кон. И заведохме
всички деца у нас да видят коня. Казваше се Гайтан.
- Да, вярно, че имахте кон.
- Ти в един миг ме превърна
от най-нещастния в най-щастливия човек на света.
- Е, чак пък толкоз...
- Така беше, Тошенце! Но аз
не съм го заслужавал. Аз не оправдах твоето доверие.
- Стига бе! Това пък защо?
- Помниш ли малкия Николайчо от нашия клас? – помнех го,
разбира се, беше най-дребният в класа и всички му се подиграваха. - Той единствен имаше
цветни фулмастри. Вуйчо му ги
беше донесъл от чужбина. Всички деца му ги искаха да си оцветят нещо в тетрадките. Той
на всички ги даваше. Но на мен
веднъж не ги даде. Каза, че последния път като съм оцветявал с оранжевото, съм натискал
толкова силно, че връхчето влязло навътре и сега оранжевото
му не пише добре. Тогава аз му
казах: А ти пък вече не може да
идваш при коня! Още ми е пред
очите тъжният му, нещастен и
отчаян поглед. Стотици пъти съм
го сънувал. Ти ме въздигна в небесата, а аз не оправдах доверието ти...
- Как пък ги помниш тия неща?
- Помня ги. Толкова пъти съм
искал да ти го кажа това и никога не съм се решавал. Тежи ми и
до днес, Тошенце... – трепна гласът му.
- Хм... всеки помни нещо. Различни неща. И защо ли? Само да
му тежат и да ги сънува...
Накрая тръгнахме през маха-

През миналата седмица
в СУ „Никола Й. Вапцаров“
се проведе здравно образователно мероприятие на
тема: „ХИВ се предава, когато липсва достатъчна информация за правилно поведение“.
То бе посветено на датата
1 декември, определена от
Световната здравна организация като Ден за борба
с болестта СПИН. Организатор на събитието за поредна година беше младежкият клуб към БЧК в училището с ръководители Теодора Стефанова и Катя Костадинова. Доброволците към
БМЧК отново изненадаха
своите приятели с тематично изработени послания и
информационни брошури.
Целта на проявата беше да
накара младежите да бъдат
бдителни както към собственото си здраве, така и в
отношенията си с любимите хора.

лата и първо стигнахме до нашата кооперация. Разделихме се и
той продължи по пътя към тях.
Тъкмо посегнах да отворя вратата и видях, че се връща.
- Тошенце, дай да те целуна! –
хвърли се Гошо към мен.
- Хайде стига, бе ! – възпротивих се аз. – Дърти мъже сме,
остава и да се целуваме посред
нощ на улицата.
Но той ме сграбчи в мечешката си прегръдка и бавно ме целуна по челото. Това беше последната ни среща...
------------------Споменах, че и тримата мъже в това семейство бяха запалени рибари. Но като порасна, Гошо надмина и баща си, и
брат си. Той стана един от найизвестните и успешни рибари на
Пловдив. Печелеше купи и медали от международни състезания
по риболов. Знаеше го половината град, но...
- Тоя рибарлък му изяде главата – каза брат му Васко.
Бях отишъл до тях, а на вратата стоеше избелял некролог.
На него – Гошо Костов от нашия
клас. На некролога – три години,
откакто ни напусна... Седяхме с
бате Васко на пейката до чешмата, в която вече никой не кормеше риба, и той ми разказа какво
се е случило.
Отишли Гошо и Станой от съседната къща за риба на язовир
Батак. Март месец, неразтопен
лед плувал из огромното езеро,
но те влезли с надуваема лодка
да хвърлят за костур. На има няма сто метра от брега, лодката се спукала в леда и двамата
паднали във водата. Станой потънал веднага, може и да се е
ударил в някой ледените блокове, но Гошо се задържал над водата. Докато продължавал да се
бори, го забелязал някакъв човек, който имал вила на брега.
За голям късмет, човекът имал
лодка, метнал се в нея и тръгнал да го спасява. Как станало,
никой не знае, но докато се опитвал да го издърпа, той самият паднал във водата и потънал.
Железният Гошо обаче успял да
се хване за лодката и по някакъв
начин да стигне почти до брега.
За още по-голям късмет, по пътя над язовира минавал с колата си някакъв доктор от Пазарджик. Видял, че долу човек се
бори в ледената вода, спрял и
хукнал да му помогне. Довлякъл
го до колата, завили го с някакво одеяло, пуснал парното докрай и го закарал в болницата,
където работи. Лежал Гошо около седмица в реанимацията и
оживял. Прибрал се в Пловдив,
но без съседа Станой.
- Ти го знаеш Станой – каза

Васко. – Тука в съседния двор,
събираха се да играят карти
пред магазинчето. Един рус и ...
- Знам го. Учехме заедно в
„Петър Берон”. Беше една или
две години след нас. И белот съм
играл с тях. Живееше в тая малката, неизмазаната къща до вас.
Но ти каза, че рибарлъка му е изял главата. А сега разбирам, че
Гошо е оцелял.
- Оживя. А другарят му и спасителят му загинаха. Умря след
пет месеца. Но не от падането в
ледената вода... Това не можа да
го събори.
- А от какво тогава?
- От дума – въздъхна Васко. –
От дума умря брат ми...
- Как така от дума?
- Ами един ден седели с Кольо
и Весо и пиели бира на пейката
пред магазинчето, там, където
преди играеха карти. На Станой
майка му дошла да си купи нещо
и като ги видяла, рекла: „Седите
си сега вие тука, а? А моят Станойчо гние в земята...” Причерняло му на брат ми и едвам станал. Прибрал се вкъщи, качил се
на третия етаж и паднал от там
направо долу в мазето. Инфаркт
ли, инсулт ли, не разбрахме...
Така и не събрахме пари да сложим едни парапети на тия стълби, а днеска, а утре... Баща ми,
като чул, изскочил от долната
стая, грабнал го и тичал с него до поликлиниката. Ей го, на
осемдесет години е, ама още е
здрав като камък.
- Чичо Петър ? Че как го е носил сам? Гошо имаше към сто кила.
- Сто и шест. Ама татко не само го е носил, а е тичал. Умрял
в ръцете му на входа на поликлиниката. Та така... От дума умря брат ми, не от падането в ледовете. Това не можа да го събори. Думата го събори и умря за
минути...
------------------Гошо Костов от нашия клас.
Най-добрият човек, когото някога съм познавал. Никога не успях
да му го кажа...
Къде си, Гошо? Кой сега ще ми
каже Тошенце? Кой ще ме сграбчи в мечешката си прегръдка и
ще ме целуне по челото?
Затова ли беше тази целувка?
Как да съм знаел тогава, че
това е последната целувка?
Последната мъжка целувка на
раздялата...
И защо е всичко това?
Защо ги помним тези неща?
Разпитите на другарката Митева, коня Гайтан, флумастерите на малкия Николайчо...
Само да ни тежат и да ги сънуваме.
Да ни тежат и да ги сънуваме...

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 квартира под наем в град Генерал Тошево. Телефон за
връзка: 0885/82 64 52.
* ЗАМЕНЯМ срещу земеделска земя разширена обзаведена гарсониера, намираща се в бл. 1 на ул. „Ал. Димитров“, вх. Б, ет. 2. Телефон за връзка: 0894/67 78 50.
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.

4

7 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. БР. 48 (3801)

„Попитай кмета” в село Пчеларово

Продължава от стр. 1
- Отмениха се всички публични събития през месец
ноември във връзка със заповед на здравния министър.
- На 1 ноември отбелязахме
Деня на народните будители
- На 2 ноември изложба от
32 фотографии от Четвърти
пленер за художествена фотография „Есенни хоризон-

сионерския клуб на улица „П.
Д. Петков“ беше залесена със
сто фиданки.
- На 5 ноември по повод
празника на града Община Генерал Тошево раздаде годишните награди за съществен
принос в развитието на града:
- Проф. д-р Иван Киряков
– учен, селекционер в Добруджански земеделски инсти-

пълнение на служебните задължения и принос в опазване
живота и здравето на жителите на града и общината;
- Виолина Димитрова– жител на град Генерал Тошево –
за проявено хуманно отношение и системно оказване на
помощ и подкрепа на деца в
нужда.
- На 8 ноември с поклоне-

Жителите на село Пчеларово с интерес присъстваха на срещата с кмета на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров

ти“ – с. Красен, постави началото на празничната програма за 8-ми ноември в Генерал Тошево.
- На 3 ноември Община Генерал Тошево направи четвъртото предаване на употребявани дрехи, събрани в контейнерите за текстил – 2 тона.
Общо за цяла година 7 тона.
- На 4 ноември се проведе втора за годината акция
по залесяване с млади дръвчета. Общинска площ до пен-

тут – Генерал Тошево – за съществен принос към развитието на селскостопанската наука – създаване на нови зърнено житни и бобови
култури, сортове и хибриди слънчоглед и разработване на нови технологии за отглеждането им;
- Димитър Алексиев – медицински фелдшер във Филиал
за спешна медицинска помощ
– град Генерал Тошево – за висок професионализъм при из-

ние пред паметника на патрона на града ген. Стефан
Тошев отбелязваме празничния 8-ми ноември.
- На 26 ноември се обявиха
резултатите от Третия национален литературен конкурс
„Земя на пеещите колелета“.
Като предстоящо през месец декември кметът Валентин Димитров очерта следните моменти:
- На 3 декември се проведе
публичен търг с тайно надда-

ване за отдаване под наем на
земеделски земи от общински поземлен фонд за една,
три, пет и десет стопански
години, считано от стопанска
2021-2022 г.
- На 6 декември стартира
кампанията за набиране на
средства за „Благотворителна Коледа“ 2021.
- В началото на месец декември бяха запалени коледните светлини в град Генерал
Тошево.
- На 3 декември беше отбелязан Международния ден на
хората с увреждания.
- На 6 декември е Никулден. Храмов празник „Св. Никола“ в с. Красен.
- 18 декември - Честване 162 годишнината от рождението на патрона на града
генерал Стефан Тошев.
- През месец декември ще
бъде издаден сборник с найдобрите разкази, отличени
в Национален литературен
конкурс „Земя на пеещите
колелета“.
В края на срещата жителите на село Пчеларово имаха възможността да зададат своите въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров.
Бяха очертани два основни
проблема за всички - бездомните кучета и честото спиране на водата.
По въпросите бяха дадени изчерпателни отговори,
а хората получиха гаранции,
че всички проблеми, зависещи от компетенциите на служителите на Общинска администрация и лично от кмета,
ще бъдат навременно разрешени.

Обявиха победителите
от конкурса „Йовков
и неговият свят“
През миналата седмица
библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал
Тошево обяви резултатите от
Общинския конкурс „Йовков
и неговият свят“, посветен на
141 години от рождението на
Певеца на Добруджа – Йордан
Йовков. Конкурсът е за собствени творби – стихове, размисли, преразказ, художествено
четене, рисунка и приложно
изкуство по избор от произведения на автора.
Тричленно жури в състав:
Стоян Стоянов – учител по
български език и литература, Иван Стоянов – художник
и Мария Господинова – секретар НЧ ”Светлина – 1941” определи победителите и техните подгласници. Предлагаме
ги на вашето внимание:
Раздел „Собствени творби“ – есе, стихове, размисли
и преразказ:
Първа награда: Калоян
Милчев – СУ „Никола Й. Вапцаров“;
Втора награда: Айля Адилова – СУ „Никола Й. Вапцаров“;
Трета награда: Боян Илиев
– СУ „Никола Й. Вапцаров“ и
Маргарита Сивкова – СУ „Ни-

кола Й. Вапцаров“;
Раздел „Художествено четене“:
Първа награда: Женя Иванова – СУ „Никола Й. Вапцаров“;
Втора награда: Теа Илчева – ОУ „Хр. Смирненски“ и
Пламена Здравкова – ОУ „Хр.
Смирненски“;
Трета награда: Никол Дикова – ОУ „Хр. Смирненски“ и
Божидар Димитров – ОУ „Хр.
Смирненски“;
Раздел „Рисунка по творба на Йордан Йовков“:
Първа награда: Явор Георгиев – ОУ ”Хр. Смирненски”,
Вяра Колчева – СУ ”Никола Й.
Вапцаров” и Кристияна Андонова - СУ” Никола Й. Вапцаров”;
Втора награда: Марияна
Лазарова – СУ ”Никола Й. Вапцаров”, Бахар Феимова – СУ
”Никола Й. Вапцаров” и Калина Щерева – СУ ”Никола Й. Вапцаров”;
Трета награда: Йоана
Петрова – СУ ”Никола Й. Вапцаров”, Натали Терзиева –
СУ ”Никола Й. Вапцаров” и Георги Георгиев – СУ ”Никола Й.
Вапцаров”.

„Спортист 2011“ с реми за край на сезона

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) завърши наравно 2:2 с тима на
„Устрем – Д“ (Дончево) в отложен двубой от 9 кръг на
шампионата в Североизточната Трета лига. Срещата се
игра в средата на миналата
седмица, на изкуствения терен в град Добрич, при минусови температури и беше
последна за селекцията, во-

дена от треньора Калоян Михалев.
Двубоят предложи много
интересни моменти и равностойна битка, в която футболистите от Дончево владееха
повече инициативата, но почистите голови положения
бяха на сметката на „Спортист 2011“. В средата на първата част Севдалин Стайков
изведе гостите от Генерал

Тошево напред в резултата,
реализирайки с глава след
центриране. Малко по-късно обаче Дони Дончев изравни след разбъркване в наказателното поле на „Спортист
2011“. Десетина минути след
почивката обратът в полза на
„Устрем – Д“ стана факт с гол
след шут от воле на Илиян
Неделчев. Четвърт час преди последния съдийски сиг-

нал голмайсторът на „Спортист 2011“ Румен Николов се
измъкна от защитата на домакините, овладя центрирана топка и я насочи в мрежата за окончателното 2:2.
С тази спечелена точка, отборът на „Спортист 2011“ не
променя позицията си във
временното класиране и ще
зимува на 10 място с актив
от 13 точки.

Предпоследен уикенд с баскетболни двубои при
подрастващите в Генерал Тошево
През изминалия уикенд
се изиграха общо пет двубоя от първенството по бас-

кетбол при подрастващите в
Регион „Добруджа“ – I Дивизия за момчета до 14 години.

В спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ акостираха тимовете на „Стар баскет“

Баскетболният есенен полусезон при подрастващите е към своя край.

(Варна), „Ънстопабъл“ (Добрич), „Черноморец“ (Балчик) и „Вълци“ (Разград).
Тийнейджърите изиграха приятни за гледане срещи, изпълнени с борбеност,
красиви отигравания и висока резултатност. През този изминал игрален уикенд,
нашият „Спортбаскет – ГТ“
нямаше двубои по програма.
Възпитаниците на треньора
Стойо Стоев се готвят за настоящите почивни дни, когато ще се изиграят последните баскетболни двубои при
подрастващите за тази година. Срещите ще се изиграят
в два последователни дни –
на 11 и 12 декември във възрастови групи до 12 години (момчета) и до 16 години (момчета) Регион „Добруджа“.

Доза смях
Жена пита в аптеката:
- Имате ли нещо евтино и ефективно за отслабване?
- Има. Лепенки.
- А къде се лепят?
- На устата!

* * *

Току-що дипломиран младеж кандидатства за първата си
работа:
- Каква заплата очаквате?
- 3000 лева!
- Ще ви дам 10 000, лична секретарка и автомобил!
- Вие се шегувате!
- Вие пръв запoчнахте!

