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Проведе се публично обсъждане на Бюджет 2022
Проектобюджетът на Община Генерал Тошево за 2022 година възлиза на малко над 20

милиона лева. Това стана ясно по време на публичното
обсъждане на бюджета, което

се състоя на 24 март в сградата на Общинска администрация. Проектът за бюджет беше

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров запозна присъстващите с проекта за
Бюджет 2022.

подложен на публично обсъждане и предстои да бъде разгледан и гласуван на заседание на Общински съвет.
За разлика от 2021 година,
когато макрорамката на бюджета беше почти 18 милиона
лева, сега тя е с 2 милиона
повече. Завишението се дължи основно на държавно делегираните дейности тъй като има увеличение на отделните функции. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер
на 8 997 612 лв., а целевата
субсидия за капиталови разходи възлиза на 1 665 400 лв.
Трансферите за местни дейности са 1 555 600 лв. Така
бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в
размер на 12 218 612 лв.
С предложения проектобюджет, в условията на продължаваща финансова и икономическа криза, неговата балансираност гарантира финансовата устойчивост на общината.

Село Кардам
беше домакин
на турнир по
конен спорт
стр. 4
Съвместна инициатива
Кампания по събиране на дрехи, годни и негодни
за употреба, ще се проведе в Генерал Тошево на 2
април, събота. За целта ще бъде обособен пункт в
града, където ще се събират текстилните продукти
от жителите на общината. Пунктът ще бъде на паркинга пред Общинска администрация Генерал Тошево - от 10:00 до 12:00 часа.
Събраните дрехи ще бъдат извозени с транспорт
на фирма „Хюманита“ до Варна, след което ще се
преработят/подготвят за повторно оползотворяване. Изискването към текстилните изделия – дрехи
и домашен текстил, е да бъдат в чисто състояние и
да са прилежно опаковани в торбичка.
Инициативата се реализира съвместно с местната организация на Български червен кръст и фирма „Хюманита“

Актуална информация относно ситуацията
с COVID-19 на територията на общината
към 25 март
Към тази дата пациентите с положителен PCR-тест на територията на община Генерал Тошево са 19. 2 от тях се намират в болнични заведения и 17 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 27.
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!

„Битката за Добруджа“!

Намеренията на инвеститора и възможните рискове

Продължава от предния
брой
Референдумът мина, хората
ясно и гласно заявиха позицията си, но от „Русгеоком БГ“ не
се отказаха да търсят своя път
към постигане на целта. Всъщност обаче какви точно са намеренията на инвеститорът?
„Русгеоком БГ“ иска да добива
газ в Добруджа като инвестиционното намерение предвижда 41 сондажа на дълбочина от
2000 до 5600 метра за добив на
газ от Добруджанския въглищен
басейн за концесионен период
от 35 години. Намерението е
годишно да се добиват 370 млн.
куб. м газ.
От фирмата уверяват, че
всичко е безопасно. Казва се,
че проектът за добив на газ ще
е по конвенционална технология, която е безопасна за хората и животните. В различни съобщения и публикации до медиите се твърди, че проектът е за
конвенционална технология от
находище „Спасово“ в блок „Добрич“ и няма да се прилага методът на хидравлично разкъсване (т.нар. „фракинг“). Дават
се примери с това, че водните
сондажи в района се правят по
същата техника и технология,
която компанията ще използва.
Прокарването на сондажи
за природен газ, нефт и вода не предизвиква земетресения, продължават с уверенията
си от компанията. Фирмата изтъква като ползи от проекта пониски цени на доставяния газ и

разкриване на 30 работни места годишно, а 50% от концесионната такса ще трябва да отива в бюджета на общината.
„Бихме искали да уверим
българското общество, че
действията на компанията ще
бъдат изпълнявани в съответствие с българското законодателство, високите професионални стандарти, в интерес на
развитието и просперитета на
българската енергетика. Ние
уважаваме и разбираме при-

тесненията на местното население, отворени сме да отговорим на всички въпроси и да
опровергаем притесненията“,
казва представител на „Русгеоком БГ“ пред медиите (цитат
от посочения източник в края
на материала).
Фирмата твърди още, че добивът на газ няма да има вредно въздействие върху околната
среда и водоносните хоризонти. В България от десетилетия
се прокарват сондажи и се до-

бива природен газ по този начин и всеки може да види дали има поражения върху природата и хората в районите на
действащите газови находища,
аргументира се още инвеститорът и изтъква положителния доклад по ОВОС за проекта.
Добруджа обаче не вярва на
нищо от казаното. Жителите на
Житницата на България протестират непрекъснато, защото се страхуват, че производството на газ в землището на

Тази снимка е запечатала бурен момент от дебатите за добива на газ в Добруджа, по време на
публичното обсъждане в сградата на Община Генерал Тошево.

18 села ще замърси питейна- не на водите вече е допуснато
та вода и почвата им. Според замърсяване на този воден батях е съмнително и искането на сейн, причинен от калпави стафирмата за 35-годишна конце- ри сондажи.
сия за добива на газ. ПрекалеИнвеститорът се ангажино дълъг период от време, кой- ра сондажите да са отдалечето ще обезлюди района. Хора- ни на 2000 м от съоръженията
та се плашат и от това, че ще за питейна вода, но всъщност
бъдат замърсени подземни- те ще преминат на стотици мете води, които са единствени- три през водния слой, откъдето
ят източник за питейни и бито- се черпи тази вода. Поетото усви нужди. Не на последно мяс- ловие се отнася за повърхностто, всичко това ще повлияе не- ните водоизточници, каквито в
гативно на земеделието в ре- Добруджа не съществуват.
гиона. Евентуален добив на газ
Пренебрегнат е рискът от
там ще доведе до намаляване пробиви при аварийни ситуана добивите от земеделска про- ции в сондажа и последствията
дукция, ще замърси питейната при евентуални земетресения
вода и ще доведе до непредви- заради наличието на две ридими последици.
скови земетръсни зони в блиКакви обаче са възможни- зост – Шабла-Калиакра и Вранте рискове? Жителите на Доб- ча в Румъния. От 1990 г. досеруджа не вярват нито на ин- га в тези зони са станали 7 зевеститора, нито на доклада метресения с магнитуд над 4,9
по ОВОС. Инвеститорът не из- по Рихтер.
пълнява препоръките на ЧерЗастрашени са почвата, възноморската басейнова дирек- духът, ландшафтът и животинция и ВиК – Добрич сондажни- ските видове. Добруджа прите дейности да не преминават тежава най-голямото богатв подземния воден басейн, из- ство от черноземни почви с моползван като единствен източ- щен хумусен хоризонт. В общиник за питейно-битови нуж- на Генерал Тошево земеделието
ди от населението, ползван от е основният икономически изпочти цяла Южна Добруджа, точник за бизнес и доходи. Провключително морските курорти ектът отгоре на всичко застрана Румъния. Аргументът за от- шава и групи местни пчелни секаза е, че газовото находище се мейства в региона. Доходите от
намира под този воден басейн и ренти и наеми на собствена зена достатъчна дълбочина от не- меделска земя засягат почти
го. Според експерти по опазва- цялото население.
(В статията са използвани акценти от материал на Иглика
Филипова, публикуван на 03.11.2017 г. в www.capital.bg)
Продължава в следващия брой
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37 украинци, бягащи от войната, са намерили
подслон на различни места в община Генерал Тошево

Това са само малка част от помощите и даренията, които доброволците предадоха на
украинските бежанци.
Тринадесет украинци, напуснали своята размирна родина,
търсейки безопасност, са подслонени в общежитието на град
Генерал Тошево. Информацията е актуална към дата 25 март.
Всички пристигат в китното ни
градче, благодарение на едно
кратко съобщение в социалните
мрежи, публикувано от тяхна сънародничка. Още в първите дни
на военните действия в Украйна,
местната власт реагира светкавично и обяви, че в общежитието
могат да бъдат настанени бежанци. Сега те са единадесет, но е
твърде възможно тяхната бройка
да се увеличава в близките дни
и седмици.
Директорът на ученическото
общежитие в града Стойо Стоев е почти денонощно до хората, става пряк свидетел на съдбите им в този труден за тях момент и им оказва пълна подкрепа във всяко едно отношение.

Пред вестник „Добруджански
глас“ той разказа, че ученическото общежитие предлага възможно най-добрите условия за
украинците в така създалата се
ситуация.
„В момента има настанени 13
бежанци от Украйна. Сред тях са
и две малки деца – на 4 месеца
и на 4 години. Осигурили сме им
всичко необходимо. Поставихме
диспенсър за вода специално за
тях, Отоплението постоянно работи и винаги е топло. Нашите чистачки също помагат както
могат. Дори им перат дрехите.
Отделно сме организирали доставка на храна и дрехи. Идват и
различни хора, които много искат да помагат. Скоро един земеделски производител донесе
плодове и зеленчуци, а от Центъра за обществена подкрепа в
града осигуриха дрехи и корито
за къпане на децата“, заяви Стойо Стоев.

Той допълни, че две млади дами от града активно помагат с
каквото могат – организират акции в социалните мрежи за събиране на храна, дрехи, играчки
за децата, санитарни и хигиенни
принадлежности и други. Често
са край децата и се опитват да
ги разсеят от мрачните мисли за
родната Украйна.
„Постоянно питаме от какво
имат нужда. Но те не винаги казват. Опитват се да бъдат скромни, а ние се опитваме да разберем от какво се нуждаят“, добави още Стойо Стоев. Той заяви,
че всекидневно дава информация за новопристигнали или напуснали и с каква свободна леглова база разполага. Признава, че има готовност за настаняването на още хора, изпаднали
в нужда. През последните с доброволците се опитват да намерят работа на три от жените, тъй
като те са заявили, че по всяка

вероятност ще останат по-дълго
тук и искат да започнат някаква
работа.
Вестник „Добруджански глас“
научи, че към призива им за намиране на работа са откликнали
няколко частни фирми. Въпросните три дами, които искат да
работят са се запознали с възможностите, които им се предлагат, разучили са работните
позиции и дори вече са направили своя избор. Очаква се те да
започнат работа през месец април.
Важно е да се отбележи, че
ученическото общежитие в града не е единственото място, където са отседнали хора, бягащи от военния конфликт в Украйна. В няколко частни домове в града вече има настанени
бежанци. В различни къщи в селата Кардам, Василево и Сърнино също са приети украинци.
Общо 37 души в момента са настанени на различни места в
община Генерал Тошево. Паралелно с това не спират призивите на местната власт, желаещите да помогнат с подслон на
бедстващи украинци, да се обадят на телефони: 0884/835 313
и 0887/196 419.
Иначе, през миналата седмица, от град Генерал Тошево тръгна втори камион с хуманитарна помощ за братски Болград в
Украйна. Този път возилото беше натоварено основно с лекарства и медикаменти от първа необходимост за нужните на местната болница. Разбира се, имаше
и голямо количество хранително
продукти. В тази втора акция активно се включиха и селата Красен и Дъбовик, които изпратиха помощ, включваща памперси,
бебешки пюрета и хигиенни принадлежности, които са специално предназначени за жителите
на побратимените им села, съответно Зализничное (Българейка) и Виноградное.

В няколко поредни броя на вестник „Добруджански глас“ ви информираме за образуването на микросметища на различни места в град Генерал Тошево и селата от общината.
Вече писахме за това до старата база
на „Петрол“ и за тези в село Кардам.
Редовно публикуваме и снимки на
битови отпадъци и строителни материали, които се изхвърлят в кафявите контейнери или в поясите около
града.
Сега обръщаме внимание на боклуците, които стават все повече в
пространството до ЖП-гарата. Там
постоянно спират голям брой камиони, а недобросъвестните шофьори
редовно изхвърлят боклуци близо до
возилата си, направо на земята. Найлонови торбички, кенчета от бира и
безалкохолни напитки, пластмасови
бутилки, консерви, опаковки от яйца
и бурканчета от лютеница „украсяват“ пейзажа в близост до релсите.

Възстановяват чернозема в Добруджа

Ветровете имат решаваща
роля за завишения риск от ерозия на почвите в Добруджа. Това е посочено в Програмата за
опазване, устойчиво ползване
и възстановяване на почвите,
в която се анализира състоянието на чернозема в региона.
В документа се разглеждат последствията както от човешките дейности, така и тези, произтичащи от промените в климата.
Цяла Добруджа попада в рисковата зона на ветровата ерозия. Черноземите са по-устойчиви на водна ерозия в сравнение с останалите типове

почви в страната, но в същото време те са по-податливи
на въздействието на ветровете. Най-висок е рискът от ветрова ерозия в най-източните
части на Добричка област, близо до морския бряг. Изсичането на горските площи и екстензивното растениевъдство катализират процесите, се казва
още в документа.
Още в средата на миналия
век в Добруджа започва изграждане на мрежа от горски
пояси, които имат за цел предпазване от ветрова ерозия.
Създаването им е съобразено
с т.нар. роза на ветровете, а

разположението им има за цел
да спира както зимните ветрове, нахлуващи от север, североизток и северозапад, така и
летните опасни суховеи, които
навлизат от югоизток и опустошават растенията. Нагледен
пример за това явление беше
лятото на 2021 г., когато царевицата беше опърлена по върховете въпреки наличната почвена влага.
Изградените горски пояси
образуват мрежа, която оформя полета от 400 до 1000 дка.
Подредените дръвчета спират
ветровете и пазят повърхностния хумусен слой от ерозия,

намаляват изпаренията на влага и запазват снежната покривка през зимата. По този начин добивите от земеделските
култури се повишават до 15 %.
Според някои проучвания този процент е двойно по-голям
и достига до 30.
През последните две години лесничеите сигнализират
за заболявания по полезащитните пояси в Добричка област,
които наложиха изсичането на
част от тях. На мястото на 6 изсъхнали ясенови горски ивици
в община Балчик предстои до
есента да се залесят нови гори
с устойчиви дървесни видове.

За поредна година с участието на ученици от IX, X и XI клас,
изучаващи френски език, ПГ по земеделие „Тодор Рачински“,
град Генерал Тошево отбеляза Дните на френския език. Събитието се проведе под ръководството на мадам Джамбазова и
гост-лектор - мадам Стамова – кавалер на Националния орден
на Академичните палми на Франция и носител на Наполеонов
орден, връчен лично от министър-председателя на Франция.
В края на миналата седмица се проведе официалното и закриване на Дните на френския език. Събитието премина с много усмивки, игри, сладки емоции и потапяне в света на Франция. Разговори на френски, много смях и забавни игри, както и
награди за тези, които се справиха най-добре с решаването на
тест по френски език, белязаха последния ден от събитието.
От учебното заведение изказват благодарности на всички
франкофони, които са заредени с ентусиазъм и непоколебимост пред трудностите на френския език, носят духа на единство и разбирателство между народите и обичат френския
език.

Медицински транспорт на
болни в страната и чужбина
Извършваме специализиран транспорт на болни и
трудноподвижни хора с частна линейка във Варна,
страната и чужбина на най-ниски цени!
Разполагаме с мобилна лаборатория.
Предлагаме домашно посещение от квалифицирано медицинско лице, за извършване на манипулации при нужда, предоставяме консултации за настаняване в болнични заведения.
За допълнителна информация, може да се свържете с нас на посочените телефони: 0879/16 24 00
и 0879/16 24 01.

Покана за събрание
Настоятелството на НЧ „светлина – 1941“, град
Генерал Тошево, свиква отчетно-изборно събрание, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона на НЧ.
Събранието ще се проведе на 4 април (понеделник) 2022 г. от 17:30 часа в залата на читалището, при следния дневен ред:
1. Отчет на настоятелството за дейността на
НЧ „Светлина – 1941“ за 2021 г.;
2. Отчет на проверителната комисия за 2021 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет за
2021 г.;
4. Приемане на бюджета на читалището за
2022 г.;
5. Приемане на насоки за работата на читалището за периода 2022 – 2025 г.;
6. Приемане на културния календар на читалището за 2022 г.;
7. Определяне размера на членския внос;
8. Избор на ръководни органи на читалището –
настоятелство, председател и проверителна комисия;
9. Текущи.

ОБЯВА
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
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 11.04.2022 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 11.04.2022
г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 12.04.2022 г. от 09:00
часа в Административната сграда на Общинска
администрация град Генерал Тошево, зала „Дора
Габе“, трети етаж. Допълнителна информация на
телефони 05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939.
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Деца от училищата в града срещу световната водна криза
чението на водата за живота
на нашата синя планета, редица любопитни факти за нея,
а и как можем да помогнем за
запазването й. Децата бяха запознати с научните доказателства за това, че водата „има
памет“, за промените, които
настъпват в нейната „структура“ и посланията, които тя
непрекъснато дава. Освен това участниците в урока редиха
пъзели, попълваха кръстосло-

Ученици от различните класове на ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Никола Й. Вапцаров“ в град Генерал Тошево, отбелязаха през миналата
седмица Световния ден на водата с различни събития и открити уроци. На 22 март се отбелязва Световния ден на водата, който тази година в световен мащаб премина под мотото „Ценим водата“. Темата
поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.
Именно в тази насока бяха и
лекционните уроци на децата
от двете училища. Ръководителите на отделните класове
обърнаха внимание на повишаването на информираността по отношение на глобалната водна криза. Учениците

с интерес научиха повече за
водните кризи по света и разбраха, защо стойността на водата е много повече от нейната цена – защото водата има
огромна и важна роля за нашите домакинства, култура,
здравеопазване, образование,
икономика и природната среда като цяло.
В СУ „Никола Й. Вапцаров“ поставиха акцента върху предприемане на действия
от страна на обществеността за справяне с водната криза в световен мащаб, отчитайки, че към 2 милиарда души
на планетата живеят без достъп до питейна вода. Учениците от шестите класове в учебното заведение проведоха интерактивен урок , в който бяха представени ролята и зна-

вици, направиха визитна картичка на водата и научиха точното съотношение между годната за пиене вода към негодната за пиене вода.
В ОУ „Христо Смирненски“
също бяха проведени редица
уроци, в които учениците направиха интересни предложения за опазване на водното

богатство на планетата и дискутираха върху възможността цялото население на света да има годна питейна вода
до края на 2030 година – акцент на тазгодишното издание
на „Деня на водата“.
Световният ден на водата
се отбелязва всяка година от
1993 г. насам под егидата на
ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода., насочвайки внимани-

ето към онези 2 милиарда души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода.
Кампанията цели да се покаже как правилното ползване
на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени
– за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода
и замърсяването.

Кратки новини

Дрогиран шофьор е заловен в Генерал Тошево през миналата
седмица. Около 00:50 часа на 23 март, полицейски патрул е спрял
за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от 36-годишен мъж.
По време на нея станало ясно, че той шофира след употреба на
наркотични и упойващи вещества. Шофьорът е бил арестуван за
срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

* * *

Министърът на вътрешните работи Бойко Рашков отменя тазгодишното регулярно тестване на Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване (НСРПО), планирано за провеждане на 1 април. Във връзка с военните действия в Украйна и международната ситуация, тренировката на 1 април ще бъде отменена, за да не създава паника сред населението.
Националната система се тества два пъти годишно – в първия
работен ден на април, както и през октомври, в 11:00 часа, чрез
задействане на акустични сигнали в отделните населени места в
страната.

ОБЯВА

На основание Заповед № 223/22.03.2022 г. на кмета на Община Генерал Тошево, чл.14, ал.1, ал.7 и ал.8 и чл.35, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с Решения № 3-1 и 3-2 от 07.03.2022 г. на Общински съвет Генерал Тошево е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. За продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост:
* Село Кардам - УПИ №XII-475, кв.41 по ПУП на селото, площ от 900 кв. м.; №3790/15.05.2014 г., вх. рег. №1166, вписан под №6
от 16.05.2014 г., том III в СВ Генерал Тошево при АВ София. Данъчна оценка – 3 366. 90 лв.; начална тръжна цена – 4 140.00 лв.
2.За отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична общинска собственост:
* Град Генерал Тошево - Помещения – 2 броя, първи етаж на административна сграда ул. „Васил Априлов“ №9, в кв.85, УПИ
№XV-634 по ПУП на града, съгласно АОС №3107/17.04.2009 г. вписан под №148, вх. рег.2054 на 22.04.2009 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 36.00 кв. м.; начала тръжна месечна наемна цена без ДДС – 54.00 лв.
* Град Генерал Тошево - Терен за поставяне на павилион в кв.95УПИ №IV-парк /до читалище/, съгласно АОС №104/07.05.1998
г. вписан под №133, вх. рег. №3303 на 09.06.2005 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 25.00 кв. м.; начална тръжна
месечна наемна цена без ДДС – 32.50 лв.
* Град Генерал Тошево - Терен за поставяне на павилион в кв.84 УПИ №ХХVII /до автогара/, съгласно АОС №4126/10.02.2017
г. вписан под №103, вх. рег.282 на 13.02.2017 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 15.00 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 19.50 лв.
* Село Лозница - Помещение в сградата на кметството, находяща се в околовръстния полигон на селото, публична общинска
собственост, съгласно АОС № 1200/17.09.2004 г., вписан под № 21,том IX, вх. рег. 4491 на 09.11.2004 г. в СВ Генерал Тошево
при АВ София. Площ от 87.00 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 8.70 лв.
* Град Генерал Тошево - място за поставяне на автомат за топли напитки на I етаж в сградата на Общинска администрация,
находяща се в УПИ №IV-627, в кв. 63 по ПУП на града, публична общинска собственост, съгласно АОС № 4029/03.11.2016 г. вписан под №146, вх. рег. №3383 на 30.11.2016 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 1.00 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 85.00 лв.
Тръжна документация за имоти, обявени за продажба се получава в стая 411, срещу 30.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на 08.04.2022 г. Депозитът за участие в търга е в размер на 414.00 лв., който заинтересованите лица могат да заплатят в Център за услуги и информация, ет.1 в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или
по сметка на община Генерал Тошево IBAN BG38UNCR70008424684999, BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк.
Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под наем, се получава в стая 411, срещу 20.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на 08.04.2022 г. Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота, който заинтересованите лица могат да заплатят в Център за услуги и информация, ет.1 в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка на община Генерал Тошево IBAN BG38UNCR70008424684999, BIC код UNCRBGSF при Уникредит Булбанк. Депозит и заявки за участие се приемат до 15:00 часа на 08.04.2022г.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи. Публичният търг ще се проведе на 11.04.2022 г./понеделник/ от 9:00 часа в административна сграда на община Генерал
Тошево, в зала „Дора Габе“, на третия етаж. Началните тръжни цени на обектите са посочени без ДДС.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при община Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5,
стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр.39.

Община Генерал Тошево и ЦПЛР – Център за работа с деца в града, организират конкурс за великденски сладки, козуначета или кифлички
Всички участниците, на които им хареса идеята и
желаят да се включат ще трябва да предадат своите
великденски сладки, малки козуначета или кифлички на 20 април до 12:00 часа в сградата на ЦПЛР –
Център за работа с деца, където жури ще ги оцени.
Победителите в конкурса ще получат своите награди на 27.04.2022 г. след 13:00 ч.
След оценката и подобаващо количество снимки
на сладките, сладките изкушения ще бъдат предадени на Домашния социален патронаж към Община Генерал Тошево, за да зарадваме всички потребители на услугата за предстоящите Великденски
празници.
Поставяме няколко условия, на които трябва да
отговарят великденските сладки, кифлички или козуначета:
1. Сладките, кифличките или козуначетата трябва да са пресни и годни за консумация;
2. Желателна е великденската украса или вид;
3. Всички сладки изкушения трябва да бъдат опаковани;
4. Няма ограничение с колко на вид и брой видове
сладки ще участва всеки един участник в конкурса;
5. В конкурса могат да вземат участие деца и ученици от всички детски градини и училища на територията на Общината, както и възрастни представители на институции, читалища, пенсионерски клубове и др.;
6. Всички участници получават грамота за участие, а победителите – награда;
7. Конкурсът е за Великденски сладки, малки козуначета или кифлички. Всякакви други изделия –
баници, кексове, рула, торти и т.н. не се вписват в
идеята на конкурса.
Огромни благодарности към всички, които ще
вземат присърце идеята и ще участват, за да направим Великден по-добър за всички.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ здрави бетонни колове – цена 5 лв. на брой.
Телефон за връзка: 0898/60 33 56.
* ПРОДАВАМ къща в град Генерал Тошево, в района на автогарата. Състои се от 3 стаи, кухня, антре и втора пристройка от стая, кухня, баня и антре. Двор от 1300 кв. м. Подлежи на ремонт. Цена по споразумение. Телефон за връзка: 0897/22 21 80.
* ПРОДАВАМ апартамент в град Генерал Тошево, по ул.
„Опълченска“. Четвърти етаж – 3 стаи, кухня, баня и коридор. Подлежи на ремонт. Телефон за връзка: 0887/31 74 20.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* КУПУВАМ земеделска земя в землището на община Генерал Тошево и в цяла област Добрич. Телефон за връзка:
0888/90 88 91.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа,
монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за
връзка: 0888/67 10 32.
* 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.
* 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.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон
за връзка: 0897/05 06 06.
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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Село Кардам прие 28 елитни коне в първия
за годината турнир по конен спорт в областта

На 26 март в село Кардам
се проведе 15-то издание на
силния турнир по конен спорт
в памет на доц. д-р Тодор Тодоров. В елитната надпревара
взеха участие близо 30 породисти коне със своите жокеи
от четири областни града – Добрич, Варна, Шумен и Бургас.

Сериозен интерес сред многобройната публика предизвикаха и атрактивните надбягвания
с магарешки каручки и двуколки. Специални гости на събитието бяха кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров, областният управител
Галин Господинов и народният

представител Мая Димитрова.
В турнира по конен спорт
имаше четири паркура, като преди тях за подгряване
на публиката на стадион „Локомотив“ в селото се появиха
две седемгодишни деца, които
показаха умения в прескачането на препятствия. За свое-

Силният турнир по конен спорт в село Кардам събра многобройна публика,
която се наслади на красиви изпълнения.

то смело участие грамоти получиха Александра Атанасова и Кристиян Михайлов. Веднага след тяхното прескачане
започна и същинската част на
състезанието.
Първият паркур беше т. нар.
„Х“ – паркур. Той беше спечелен от Боряна Атанасова. На
второ и трето място се наредиха съответно Виктория
Петрова и Нина Маринова.
Вторият паркур – за деца до
14 години и аматьори, участващи с млади коне и височина на препятствията до 90 см.
беше спечелен от Мартин Гайдарова и Екатерина Гайдарова (двете поделиха първото
място при децата до 14 години) и от д-р Румен Димов (при
аматьорите). На второ и трето
място при аматьорите останаха Анджелина Колева и Виктория Петрова.
В двойната щафета при височина на препятствията до
90 см. победител стана двойката Николай Николов и Виктория Петрова. На втора позиция завършиха Павлин Ангелов
и Павлин Димитров.
В последния и най-интересен паркур – до 110 см, еднократен бараж, победител стана Павлин Ангелов. След него
завършиха Павлин Димитров и
Чавдар Чернев.

„Спортист 2011“ загуби от „Дунав“ (Русе) в Трета лига

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) допусна трета поредна тежка загуба в шампионата на Североизточната Трета лига. В двубой от 18 кръг на първенството, игран пред местните привърженици, възпитаниците на
треньорското дуо Станимир
Йорданов и Даниел Лазаров,
загубиха с 1:6 от тима на „Дунав“ (Русе).
Веднага след началния съдийски сигнал гостите от Ру-

се овладяха инициативата
и започнаха да редуват атака след атака към вратата на
„Спортист 2011“. Те обаче
не бяха опасни и дори не завършваха с удари в очертанията на вратата. Въпреки това още първите минути на този двубой показаха, че „Дунав“ е с класи над всички отбори в групата и мястото на
този тим е сред професионалистите. Футболистите от Русе разиграваха продължител-

но топката, изграждаха бавно и тактически зряло своите
атаки и головете не закъсняха. За съжаление повечето от
попаденията на „Дунав“ бяха
след директни грешки на футболисти на „Спортист 2011“,
от което може да се заключи, че гостите умело изчакваха своите възможности и наказваха всяка грешка. Първият гол падна още в 10 минута
на двубоя, а до края на полувремето „Дунав“ отбеляза още

Виктор Димитров реализира от дузпа почетното попадение за тима на "Спортист 2011"
при загубата от "Дунав" с 1:6.

2 попадения.
След почивката играта не
се промени. Домакините от
„Спортист 2011“ трудно успяваха да се адаптират към бързата и силова игра, която гостите практикуваха. При резултат 3:0 за „Дунав“ Виктор Димитров реализира дузпа и намали изоставането на своя
тим. До края на двубоя „Дунав“ реализира още три попадения и спечели с лекота нови три точки, за да ги прибави
към и без това стряскащия си
актив от 49 точки, спечелени
след 16 победи и 1 равенство
(преди този двубой). Трябва да се отбележи, че през
втората част нашите момчета пропуснаха две-три чисти
положения за гол, с което можеха да направят загубата си
още по-почетна.
За „Спортист 2011“ кошмарната серия продължи.
След тежките поражения от
„Светкавица“ и „Черноломец
1919“, сега и „Дунав“ разгроми нашите футболистиа. А на
хоризонта се задава друг много тежък двубой – гостуване в
Разград на „Лудогорец 1945
III”. Срещата ще се играе на 2
април (събота) от 16:00 часа.

Безброй голове в двубоите от областните групи

През изминалия уикенд се
изиграха двубоите от втория
пролетен кръг в шампионата
на „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“. За съжаление „Спортист“ (Генерал Тошево), „Дружба“ (Люляково) и
„Партизан“ (Василево) изгубиха своите мачове и продължават без спечелена точка след
подновяването на първенството.
И трите тима имаха тежки
съперници, като „Дружба“ и
„Партизан“ гостуваха съответ-

но на „Калиакра – 1“ (Каварна) и „Интер“ (Добрич), докато
„Спортист“ беше домакин на
лидера в групата „Заря – 2006“
(Крушари).
В съботния ден „партизаните“ трябваше да гостуват в Добрич за двубой с „Интер“, но
не се явиха за срещата и загубиха служебно с 0:3. От клуба
от село Василево обявиха, че
не са успели да съберат нужния брой футболисти и поради
тази причина се е стигнало до
неприятната ситуация.

В Каварна отборът на „Дружба“ загуби с разгромното 0:7.
Домакините са един от трите
най-силни състава в групата
през този сезон и отново показаха много добра и грамотна игра. Седемте попадения
пък спокойно можеха да бъдат
двойно повече.
Голям интерес предизвика
срещата в град Генерал Тошево, където „Спортист“ прие лидера „Заря – 2006“. Отборът от
село Крушари все още няма загуба през сезона и се отлича-

ва с обигран и опитен отбор,
който играе атакуващ и резултатен футбол. Домакините се
опитаха да се противопоставят
доколкото е възможно, но много груби индивидуални грешки
в отбрана и класата на съперника си казаха думата и „Спортист“ отстъпи с 1:5.
В следващия кръг на надпреварата е местното общинско дерби между тимовете на
„Дружба“ и „Спортист“, докато
„Партизан“ е домакин на „Добруджанец“ (Овчарово).

Дейностите в различните класове и школи при ЦПЛР – Център
за работа с деца в град Генерал Тошево продължават. През последната седмица възпитаниците на кръжок „Сръчни ръце“ упражняваха своите умения по авиомоделизъм и направиха триизмерни модели на самолети, с които след това се забавляваха в
различни игри. С поетапното отпадане на мерките срещу разпространението на коронавирус, децата имат все по-малко ограничения в заниманията си в центъра, като по този начин свободно могат да се занимават с любимите дейности.

СЪОБЩЕНИЕ

НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево и библиотеката
при културната институция обявяват, че е с широко отворени
врати за всички украински граждани и техните деца, пребиваващи в момента на територията на нашата община.
При желание от Ваша страна, можете без проблем и безплатно
да посещавате класовете в Детска школа по изкуства към читалището и нейната библиотека.
Можете да използвате наличната база /инструменти и зала/ за
да провеждате онлайн обучения с преподаватели от Украйна. В
читалището има и интернет.
Ще се радваме да бъдем полезни с каквото можем! Телефон
за връзка – 0895776216; Мария Господинова- секретар на читалището.
Очакваме Ви!

Доза смях
Съдия пита свидетеля:
- Какво направихте, когато видяхте обвиняемата да удря
съпруга си по главата с ютията?
- Ами обадих се на годеницата си и й казах, че съм размислил и няма да се женим.

* * *

Млад мъж влиза в книжарницата и казва:
- Нужна ми е поздравителна картичка. Искам да бъде красива, романтична…
- Може би тази? - показва продавачката картичка, на която пише: „На единствената жена, която обичам истински!“
- Чудесно! - казва мъжът. - Дайте ми тринайсет.

