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Малките и средни предприятия
с нови възможности за финансиране

Украинка с двете
си деца потърси
спасение в село
Василево
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Генерал Тошево направи два транша за две Край на извънредната
седмици с хуманитарна помощ за Болград обстановка в страната

Два транша по извозване на
хуманитарна помощ бяха направени от Генерал Тошево към
град Болград, Украйна, за да помогнем местните жители в тези
изключително трудни за тях времена. На 5 март Общинска адми-

нистрация Генерал Тошево обяви началото на благотворителна
акция „Приятели за Болград“ в
помощ на бесарабските българи,
на която бързо откликнаха редица частни лица и фирми. Освен
това на свое заседание Общин-

ския съвет гласува отпускането
на целева помощ за жителите на
Болград, в размер на 20 000 лева, за закупуване на трайни хранителни продукти и лекарства
от първа необходимост.
От 30 дарители, 19 преведоха

Заместник-кметът на Община Генерал Тошево Румен Мунтянов два пъти пътува до размирна Украйна
като част от хуманитарната делегация.

пари по набирателната сметка в
размер на близо 2800 лева. Останалите 11 дарители предоставиха различни дарения. След това бяха закупени 16 вида хранителни продукти от първа необходимост, сред които боб, леща,
брашно, ориз, макарони, олио,
сирене и други (с общо тегло от
близо 2,5 тона), както и лекарства, които бяха транспортирани до Украйна.
Благодарение на кампанията бяха подпомогнати, както бесарабските българи, живеещи в
Болград, Република Украйна, така и настанените в Генерал Тошево украинци, търсещи временна закрила.
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров благодари на всички дарители, които са се включили в кампанията и най-вече на фирмите „Скития 1 ГТ“ ЕООД и „АКОРД – ДНМ“
ЕООД, които осигуриха напълно
безплатен транспорт.
Инициативата на Община Генерал Тошево по събиране на
дарения продължава, като всеки
жалещ може да дари финансови средства или да занесе хранителни продукти в Центъра за
почасово предоставяне на услуги в домашна среда в т. нар. блок
на фотото.

На 1 април 2022 г. , извънредната епидемична обстановка, с която са обвързани почти всички ограничения срещу
разпространението на коронавируса, официално беше отменена. Така на практика животът се връща (почти) такъв,
какъвто беше преди 2 години. Според приет на първо четене
вчера законопроект, занапред министърът на здравеопазването все пак ще може да издава заповеди за COVID мерки,
ако се налагат.
От здравното министерство обявиха, че властите ще наблюдават поведението на хората и как тази промяна ще се
отрази на разпространението на инфекцията.
Сега ситуацията в България е следната: Силно препоръчително остава и носенето на маски, спазването на дистанция и дезинфекцията, но неспазването няма да се наказва.
Кои мерки отпадат: Маските няма да са задължителни дори на закрито, опада изискването за спазване на физическа
дистанция, без ограничение в броя хора, които могат да се
събират на едно място, подновява се присъственият учебен
процес, подновяват се свижданията в болниците, отпада изискването за дистанционна работа на 50% от персонала. От
1 април няма да работят и COVID зоните, тяхната дейност и
финансиране се прекратява.
Кои мерки се запазват: Остава изискването на сертификат при влизане в България, както и задължителните изолация и карантина при заразени и техните контактни – при заразени карантината ще е 10 дни, а при контактни – 7, както
и сега. Ваксинирането остава така, както досега, продължава и кампанията за насърчаване на ваксинацията „+мен“. За
срок до 3 месеца здравните власти ще могат да: плащат допълнителни средства за работа в рискова среда на медиците, удължават автоматично ТЕЛК решения, които са изтекли
през последните две години.

„Битката за Добруджа“!

Решението на РИОСВ – Варна, обжалването и последвалата съдебна сага

Продължава от предния брой
Една от най-важните дати в
газовата сага, беше 25 януари 2018 г., когато Експертният
съвет на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна (РИОСВ), трябваше
да заседава и да вземе решение, свързано с възможността
да добив на газ в община Генерал Тошево. Дневният ред на заседанието включваше Доклад за
оценка на въздействието върху околната среда с доклад за
оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“,
с площ 219 кв. км., в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на
природен газ на територията
на област Добрич“, с възложител „Русгеоком БГ“ ЕАД. В заседанието община Генерал Тошево беше представена от кмета на общината Валентин Димитров и кметовете и кметските
наместници на 18 –те засегнати села. Присъстваха и представители на инвеститора, РЗИ
– Добрич, Басейнова дирекция,
ВиК – Добрич, Министерство на
енергетика, Минно-геоложка

камара и др.
След няколкочасово заседание решението беше взето – РИОСВ – Варна окончателно реши
да не се добива природен газ
в община Генерал Тошево. Решението да не се добива природен газ беше взето с 34 гласа „против“ и само 3 „за“. Според РИОСВ – Варна има вероятност добивът на газ в района да
замърси подземните води и водни находища, където всъщност
се крие най-голямата опасност
и притеснения за хората.
Председателят на експертния съвет Тодор Колев посочи
като основен мотив опасността
от замърсяване на подземните
води, които се използват за питейни нужди. Мотивите на “Басейнова дирекция” против приемането на ОВОС са, че има несъответствие на този план с
плана за управление на водите.
В следващите редове ще се опитаме по най-достъпен начин да
обясним защо.
Скалният масив в района на
Добруджанското плато е плътен, съдържанието на газ, доколкото го има е с неизвестно
количество и, за да се стигне
до него, трябва да се прилагат
неконвенционални методи, а те
в същото време са забранени у

нас с мораториум.
Питейната вода на област
Добрич и района идва от скалният масив Малм Валанж. Извлича се през сондажи на ВиК
– Добрич. До тях, заради дълбочината на водните сондажи и в
момента се стига трудно. Масивът Малм Валанж е огромен по
размерите си – един от едва няколкото подобни на континента, с все още запазена структура и е на дълбочина до около 2
000 метра, докато проучването
и потенциалният добив на газ
ще бъде на по-голяма дълбочина, т.е. сондите и веществата,
които ще се използват за извличането на газа, ще преминават
през водоносния пласт.
Малм Валанж включва скали,
образувани през два геоложки
периода – Горна Юра и Долна
Креда (преди близо 145-199
млн. години), в които се съхраняват запасите от питейна вода на голямата част от Североизточна България, вкл. Добруджанското плато - райони бедни на повърхностни води и с
подземни запаси на голяма дълбочина. Потенциален добив на
газ обаче ще бъде правен на
още по-голяма дълбочина, а по
какъвто и начин да бъде добиван, той няма как да не преми-

нава през въпросния Малм Веланж, или иначе казано, през
подземните и потенциални питейни води за една четвърт от
България.
Решението на РИОСВ – Варна зарадва жителите, както
на нашата община, така и на
цяла Добруджа, но битката далеч не беше приключила, защото тепърва предстоеше обжалване. В установения от закона
срок, дружеството „Русгеоком
БГ” обжалва решението на РИОСВ-Варна от 25 януари 2018
г., с което Експертният съвет
отхвърли инвестиционното намерение на компанията за добива на газ на територията на
Община Генерал Тошево. Делото беше заведено под номер
1060/2018 в Административния съд във Варна.
Започна дълга близо четиригодишна битка по съдилищата, която включваше повече от
десет изслушвания на различни експертизи, сред които петорна хидро-геоложка експертиза, здравна и екологична експертиза.
За съжаление на 25 януари
2022 г. съдът отхвърли отказа
на РИОСВ – Варна за проучване и добив на газ в Добруджа.
Най-общо казано, магистрати-

те сметнаха, че са налице много противоречиви становища, а
обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив.
В мотивите си магистратите посочват, „че е важно да се
разбере, че в настоящото производство на съдебен контрол
подлежи не качеството и съдържанието на доклада за Оценка
на въздействието върху околната среда, а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му“, се
казва в информация от пресцентъра на Административен
съд – Варна.
Един от аргументите за решението на магистратите е, че
не са обсъдени събраните противоречащи си становища от
едни и същи органи – Басейнова
дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална здравна инспекция – Добрич.
Съдът подчертава, че наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и неговото въздействие върху околната среда в още
по-голяма степен задължава
РИОСВ – Варна да мотивира ясно и изчерпателно крайния си

акт. При това той е длъжен да
обсъди не само противоречивите становища, но и изразените
от обществеността опасения,
като посочи кои от тях са обосновани и кои – несъстоятелни.
Обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри Докладът за ОВОС и несъгласието
с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище,
сочи съдът в мотивите си.
В хода на производството са
допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават крайния акт, смятат магистратите. В настоящото съдебно производство съдът
действа като контролно-отменителна инстанция и няма правомощие да реши спора по същество.
Решението подлежеше на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му
на страните и беше обжалвано. Така стигаме до днешна дата, когато се изчаква решение
на Върховния административен
съд за последващи действия.
Продължава в
следващия брой
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Английски език за шампиони
Правописът на 800 трудни
английски думи ще трябва да
научи петокласничката Яница
Илиева от град Генерал Тоше-

во. Яница е ученик в СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ще представи област Добрич на финалите на националното със-

тезание “Spelling Bee 2022”.
На 27 март в град Варна се
проведе регионалният кръг
на състезанието по спелува-

Яница Илиева (отляво) ще премери с най-добрите деца в цяла България на финалите в София.

не, като СУ „Никола Й. Вапцаров“ беше представено от
победителките в училищния
кръг Фрея Реди и Яница Илиева. От ОУ „Христо Смирненски“ пък участие в полуфиналния етап на надпреварата взеха Вяра Кирчева и Йоана Георгиева.
В конкуренцията на стотици деца от региона, четирите момичета се представиха
отлично, а Яница Илиева победи деца от Добрич, Варна и
Шумен, за да спечели златен
медал, който и осигури място
на финалите в София.
Те ще се проведат на 16 април, като общо 24 деца от цяла България ще се боят за
призовите места. Освен Яница има само две други деца,
които са от малки населени
места. Едното дете е от село Марково, а другото от село
Белица. Всички останали са
от големи областни градове,
като повечето са възпитаници
на частни училища или профилирани езикови гимназии.
Състезания “Spelling Bee”
се организират почти навсякъде, където се изучава английски език. Целта им е да
стимулират грамотността на
учениците. Спелуване означава да изречеш последователно всички букви в дадена
дума.

Украинско семейство избяга от войната и
намери спокоен пристан в село Василево

34-годишна жена заедно със
своята майка и двете си деца
– момче на една година и момиче на четири години, намери спокоен пристан в село Василево, община Генерал Тошево. Семейството бяга от тежките военни сражения в украински град Авдеевка, близо до
Донецк.
След започване на войната
малкото градче е под непрестанен обстрел от руската армия. Няколко дни след руската инвазия, в града вече няма
ток, вода и отопление. Хранителните продукти бързо свърш-

ват. Ситуацията принуждава
двете жени заедно с малките
деца да потърсят ново спасение. Намират го в един от трите най-големи манастири в Украйна – Светогорска лавра. Но
и там спокойствието не продължава дълго. Манастирът е
бомбардиран и семейството се
отправя на дълго пътуване към
България.
Надежда Скорикова със
своята майка Любов Шепоткина
и двете деца – Никол и Савва
знаят за страната ни от тяхна
леля, която живее в Пленимир.
Тя им разказва за свои прияте-

ли англичани, които имат къща
в село Василево и които са готови да помогнат. Така семейството не мисли дълго и пристига в малкото село, където са
посрещнати топло от всички.
За премеждията на семейството поговорихме с кмета
на село Василево Илиян Колев,
който е най-близо до тях и им
помага с каквото може.
„Когато пристигнаха бяха
много уплашени, но само няколко дни по-късно нещата се
бяха успокоили. Бързо разбраха, че всички тук са приятелски настроени към тях. Хора-

Това са двете жени, които преминават през ужаса на войната с две малки деца на ръце.

та от селото изпитват състрадание и се опитват да помагат
с каквото могат. В първите дни
след тяхното пристигане осигурихме дрехи за децата, хранителни продукти и малко играчки. Много ни помогнаха и от
Център за обществена подкрепа, град Генерал Тошево“, сподели Илиян Колев.
Кметът на село Василево допълни, че семейството е много скромно и почти винаги отговаря, че няма нужда от нищо на всеки въпрос от това естество. Хората обаче наистина нямат големи възможности
и имат нужда най-вече от дрехи за малките деца. Съдействал
е да бъдат регистрирани в полицията и да получат необходимите документи. Казва, че към
момента ще останат в село Василево, защото са му признали,
че няма къде другаде да отидат.
„Гледат на нас като на спасители, а ние просто се опитваме
да помогнем и то сравнително скромно“, заяви още Илиян
Колев. Той сподели, че към момента няма информация други
бежанци от Украйна или приятели на семейството да са се
насочили към село Василево.
Мисли обаче, че дори и да дойдат други хора, ще се намерят
добри хора, които да ги настанят в домовете си и да им помогнат с каквото могат.

Есенниците в Добруджа са в добро състояние
През миналата седмица Областна дирекция земеделие –
град Добрич и Растителна защита започнаха пролетното
проследяване на есенниците в
област Добрич. Един от специалистите, участвали в обследването е проф. Иван Киряков от
Добруджански земеделски институт край град Генерал Тошево. Пред областните медии той
сподели, че 70% от проверените площи са в добро състояние,

а 20% са в много добро състояние, като това са полетата в района на Дуранкулак.
„Още е рано да говорим за болести и неприятели, но полските мишки са особено напреднали и почти няма посеви без полевка. По две колонии и половина са се разположили особено в
полета с пшеница и ечемик граничещи с люцерна, или които са
били заети с царевица. Проблемът не е от голямо значение“,

казва проф. Киряков.
Той сподели още, че има пропаднали площи с рапица и производителите са решили да разорат засегнатите места. Причината е сухата есен на 2021 година. Със затопляне на времето посевите с есенници влизат
в активно братене. По гъстите
посеви имат по три брата, а останалите по един-два. Фазите
естествено се свързват с периода на засяване на пшеницата.

„Влагата на този етап не е
достатъчна, има засушаване, но
не е като през 2019, 2020 когато основно липсваше. Растенията са добре вкоренени и трудно може да се отскубне стръкче“, обяснява още ученият. Необходимо е обаче да повали
дъжд, защото особено за пролетниците е много важно да
има влага.
По материали на
областните медии

Покана за събрание

Управителният съвет на ЗК „Пастир“, град Генерал Тошево, свиква редовно годишно отчетно събрание, което ще се
проведе на 16 април 2022 г., от 08:30 часа в НЧ „Иван Вазов“, град Генерал Тошево, квартал Пастир, при следния дневен ред:
1. Вземане на решения за прекратяване на членствени правоотношения с член-кооператори, изслушване на постъпили
молби за изтегляне на дялов капитал и утвърждаване на решения за Управителния съвет за приемане на нови членове;
2. Отчет на Управителния съвет за годишната дейност на
кооперацията за 2021 г. и годишен финансов отчет на кооперацията за 2021 г.;
3. Отчет на Контролния съвет за 2021 г.;
4. Вземане на решение за одобряване на отчета на Управителния съвет за годишната дейност на кооперацията за 2021
г.;
5. Вземане на решение за одобряване на финансовия отчет за 2021 г.;
6. Вземане на решение за одобряване на отчета на Контролния съвет за 2021 г.;
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за
2021 г.;
8. Вземане на решения за работата на кооперацията през
2022 г.;
Ако не се явят необходимия брой членове, събранието ще
се проведе един час по-късно – от 09:30 часа, при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗК.
Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоставени за разглеждане на членовете на Общото събрание след
11 април 2022 г. в офиса на кооперацията по седалище и адрес на управление.
Управителен съвет на ЗК „Пастир“

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1, т.2 от Закона
за опазване на земеделските земи и във връзка със Заповед с
№РкД-20-28/21.03.2022 г. на Областен управител на област
Добрич, относно осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горски територии, нареждам:
1. Забранявам в определения от Областният управител
на Област Добрич пожароопасния сезон – 01.04.2022 г. до
31.10.2022 г., паленето на открит огън и извършването на
огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
2. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).
3. За горепосочения сезон, ТП „ДГС-Генерал Тошево” , собствениците и ползвателите на горски и земеделски територии,
както и лица извършващи дейности в тях да организират и поддържат постоянна бдителност и готовност на персонала и техниката си с цел недопускане на пожари в горски и земеделски
територии на Община Генерал Тошево.
4. ТП „ДГС-Генерал Тошево”, ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени на територията на Община Генерал Тошево да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяването и поддържането им.
5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори
и ползватели на земеделски земи в близост до горския фонд
на Община Генерал Тошево да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на
пожар да се включат незабавно в гасенето му.
6. Собствениците на линейни обекти и съоръжения преминаващи или попадащи в горския фонд и земеделските земи на
Община Генерал Тошево са длъжни за собствена сметка:
6.1. Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги прочистват периодично от дървета, клони,
храсти, сухи треви и други горими материали;
6.2. Да кастрят и прочистват клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението:
6.3. Да определят, особено опасните в пожарно отношение
места и да ги обезопасяват.
7. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горския фонд на Община Генерал Тошево, да спазват правилата за
пожарна безопасност в тях.
8. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците
и туристите, разположени на територията на Община Генерал
Тошево да проведат съответния инструктаж на членовете си,
относно правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.
9. Органите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Генерал Тошево:
9.1. Да спират дейности или експлоатация на машини и съоръжения в разположени или преминаващи през горския фонд
на Община Генерал Тошево, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари.
9.2. Със съдействието на ТП „ДГС-Генерал Тошево”, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на
лицата извършващи дейности в тях, да поддържат повишена
бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия по ограничаване и потушаване на възникнали горски пожари, както и да
осъществяват непрекъснат контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горския и
земеделски фонд на Община Генерал Тошево.
10. Забранявам през целия пожароопасен сезон изгарянето
на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските
земи и горски масиви в землището на Община Генерал Тошево.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево
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МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ с прием
насочен към малките и средни предприятия

До 30 април 2022 г. Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ приема
проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.113
„Развитие на управленския
капацитет и растеж на МСП“
към Стратегията за водено от
общностите местно развитие.
Основната цел процедурата
е да се създадат възможности за предприятията от общините Балчик и Генерал Тошево
да повишат продуктивността
си, да диверсифицират продуктовото си портфолио и да
реализират продукцията си на
нови пазари.
Допустими кандидати са
търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за
кооперациите и отговарят на
изискванията за малко или
средно предприятие съгласно
Закона за малките и средни
предприятия (ЗМСП). Основната им икономическа дейност трябва да попада в секторите „Високотехнологични
и средно високотехнологични
промишлени производства“,
„Интензивни на знание услуги“ и „Нискотехнологични и
средно нискотехнологични
промишлени производства“.
Приоритетно ще се подкрепят
проекти, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интели-

гентна специализация: ИКТ и
информатика, мехатроника и
чисти технологии, индустрия
за здравословен живот и биотехнологии и нови технологии
в креативните и рекреативните индустрии. Кандидатите
трябва да имат минимум три
приключени финансови години и да са реализирали общо
нетни приходи от продажби от
2018 г., 2019 г. и 2020 г. равни или повече от 750 хил. лв.
за малките предприятия и съответно 3 млн. лв. за големите предприятия.
Общият бюджет на процедурата е 255 536,57 лв., от които 217 206,08 лв. са осигурени от Европейския фонд за
регионално развитие. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е
от 44 006,18 лв. до 255 536,57
лв. Общата стойност на допустимите разходи трябва да е в
границите от 48 895,75 лв. до
391 160 лв., като подпомагането е до 90%.
Финансово ще се подкрепят
проекти насочени към инвестиции в развитие и укрепване на управленския капацитет
на предприятията: управление на факторите на производство; разработване, внедряване и сертифициране на
системи за управление на качеството, опазване на окол-

ната среда, екомаркировка и
други съгласно международни, европейски и национални стандарти; разработване,
трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги
по реинженеринг на процесите в предприятията; инвестиции в ново оборудване и/или
специализирани софтуерни
приложения.
Допустими за финансиране са разходи за: услуги по въвеждане и сертифициране на
системи за управление в съответствие с изискванията на
национални, европейски, или
международни стандарти; услуги във връзка с постигане на
съответствие и оценка на съответствие на продукти с така наречените „съществени
изисквания” към тях, определени в директиви и регламенти, изискващи СЕ маркировки
(включително съответствие с
хармонизирани европейски
стандарти); постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти; присъждане
на екомаркировката на ЕС; услуги във връзка с внедряване и
сертифициране на добри производствени практики; ползване на специализирани консултантски услуги за реинже-

неринг на процесите в предприятията; ре-сертификацията на системи за управление;
придобиване на дълготрайни
материални активи и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за осъществяване на дейността.
Крайният срок за кандидатстване е до 17:00 часа, на
30 април 2022 г. Проектните
предложения се подават по
електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП),
чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg.
Пълният пакет документи
по процедурата е публикуван
на страницата на ИСУН 2020
https://bit.ly/3qIJ7Nq.
На
електронната поща migbgt@
abv.bg могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3
седмици преди изтичането на
срока за кандидатстване. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ и в
ИСУН 2020 в 10-дневен срок
от получаването им, но не покъсно от две седмици преди
изтичането на срока за кандидатстване.

Земеделската кампания започва с притеснения
заради високите цени на торовете и горивата

Голяма част от земеделските стопани в Добруджа започват с притеснение новата кампания заради безумно високите цени на торове, препарати
и горива. За това призна председателят на Добруджанския
съюз на производителите Радостина Жекова. Пред областните медии тя заяви, че цените на торовете за земеделските култури вече са изключително високи. Става въпрос
за цени 1 820 – 1 850 лв. без
ДДС за амониев нитрат - найупотребявания тор в България. Така един малък производител, който не е регистриран
по ДДС, трябва да плати 2 100
– 2 200 лв. Това е и най-сери-

озния проблем пред зърнопроизводството на този етап.
Единственото обстоятелство, което спасява донякъде зърнопроизводителите е,
че те имат някакви предварителни запаси от торове. В тази връзка няма да има редуциране на засетите площи, категорична е тя. Ако обаче в един
момент нейните колеги са изправени пред избора дали да
торят по-малко, заради високите цени, или да вложат повече средства, за да купят от
скъпите торове, без да знаят
каква ще е цената на реколтата, може да изберат по-малкия
риск и да има редуциране на
добивите.

Радостина Жекова коментира още, че вместо фокусът сега да е върху Кампания 2022,
която тепърва предстои, заради спряното производство на
торове в Европа и липсата на
внос от Русия, акцентът е върху подсигуряването на Кампания 2023 с необходимите количества торове. Според нея
проблема е сериозен, а правителството неглижира ситуацията. „България има заводи за
торове, но те са с ограничено
производство и затова колегите са притеснени“, добави тя.
Големи притеснения имат
зърнопроизводителите и за
горивата. Колеги от западните
части на страната вече алар-

мират, че имат проблем с доставките на горива. Има забавяне и ако проблемът се усложни ще бъде още една трудност по време на кампанията.
Колкото до реализирането на продукцията, Радостина Жекова коментира темата
така: „Пазарът на земеделска
продукция е много объркан
в момента. Износът на зърно
продължава да е затруднен.
Не се случва и изкупуването на зърно за държавния резерв. Вече месец слушаме само приказки. За сметка на това търговията със зърно е изключително вяла и търговците
като цяло почти липсват на пазара“.

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ
МЕРКИ ПРИ ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров участва в VIII Национална среща на
общинските експерти в образованието, която
се проведе на 31 март в к. к. „Златни пясъци“.
Той беше модератор на пленарна сесия, с участието на акад. Николай Денков – министър на
образованието и науката, Янка Такева – председател на Синдикат на българските учители,
Лилия Христова – председател на Комисията на
НСОРБ по образованието, младежта и спорта.

С настъпването на пролетта започва хигиенизирането на
жилищата, почистване на стопанствата, фуражните площадки,
парковете, градините и лозята. През този период се събират,
изхвърлят и унищожават големи количества горими отпадъци.
Най-често те се изгарят, но в много от случаите не се спазват
мерките за пожарна безопасност и това води до нежелани последици.
Всяка година през този период се опожаряват жилищни сгради, складове, стопански постройки, фуражни и горски насаждения. Основната причина за пожарите е небрежност, проявявана от хората. Не са редки случаите и на умишлено опожаряване на сухата трева в пасищата.
За недопускане на пожари и запалвания е необходимо:
1. Горимите отпадъци да се изхвърлят на пожаробезопасни
места.
2. Да не се пали огън при ветровито време.
3. Да не се оставя огън без наблюдение.
4. Да не се допуска децата да играят в близост до огъня.
5. В горите и местата за отдих, да се пали огън само на обозначените пожарообезопасени места.
6. След изгарянето на отпадъците, огнището да се изгаси с
вода или затрупа с пръст.
РС ”ПБЗН” Генерал Тошево се обръща към всички граждани,
да бъдат бдителни и да спазват противопожарните изисквания.
РС ”ПБЗН” - Генерал Тошево

ПОКАНА

Управителният съвет на Кооперация “Взаимоспомагателна Земеделска Кредитна Асоциация на Частните Стопани Генерал Тошево” гр. Генерал Тошево ул. “Ал. Димитров” № 1 свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 29
април 2022 г. (петък) от 15.00 ч. в зала „Дора Габе“, находяща се на
3-ия етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Генерал Тошево ул. „Васил Априлов” № 5, при следния дневен ред:
1. Вземане на решения за прекратяване на членствени правоотношения с член-кооператори, включително изключване на член-кооператори, изслушване на постъпили молби за изтегляне на дялов
капитал. Утвърждаване решения на Управителния съвет за приемане на нови членове.
2. Отчет на Управителния съвет за годишната дейност на кооперацията за 2021 г., годишен финансов отчет на кооперацията
за 2021 г., одиторски доклад за 2021 г., заключение на Контролния съвет.
3. Отчет на Контролния съвет за 2021 г.
4. Вземане на решение за одобряване на отчета на Управителния
съвет за годишната дейност за 2021 г.
5. Вземане на решения за приемане на годишния финансов отчет за 2021 г. и одиторския доклад.
6. Вземане на решение за одобряване на отчета на Контролния
съвет за 2021 г.
7. Вземане на решения за разпределение на печалбата за 2021 г.
8. Вземане на решения за извършване на прихващане на дялови вноски и ликвидационни дялове със задължения към кооперацията.
9. Вземане на решения по одитен доклад за извършен одитен ангажимент от ЗВО при НКС на ВККЧЗС „Евростарт“.
10. Утвърждаване решения на Управителния съвет за привличане на финансов ресурс.
11. Вземане на решения за освобождаване от отговорност на
Председателя на кооперацията и на членовете на Управителния и
на Контролния съвет за 2021 г.
12. Вземане на решения за освобождаване от длъжност на Председателя на кооперацията и на членовете на Управителния и на
Контролния съвет поради изтичане на мандата; вземане на решение за заличаване от Търговския регистър на вписаните подгласници за попълване съставите на Управителния и на Контролния съвет.
13. Вземане на решения за изменения и допълнения в Устава на
кооперацията.
14. Отчитане изпълнението на Стратегия за развитие на кооперацията за периода 2018 г. – 2021 г. Приемане на Стратегия за
развитие на кооперацията за периода 2022 г. – 2025 г.
15. Определяне възнаграждение на членовете на Управителния
съвет и на Контролния съвет.
16. Определяне броя на членовете на Управителния и на Контролния съвет; определяне броя на подгласниците за попълване на
състава на Управителния и на Контролния съвет.
17. Избор на членове на Управителния съвет.
18. Избор на Председател на кооперацията.
19. Избор на членове на Контролния съвет.
20. Избор на подгласници за попълване на състава на Управителния съвет.
21. Избор на подгласници за попълване на състава на Контролния съвет.
22. Определяне средства за дейността на Контролния съвет на
кооперацията за 2022 г.
23. Избор на пълномощници за участие в ОС на НКС на ВККЧЗС
„Евростарт“.
24. Определяне на регистриран одитор.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се
проведе един час по-късно (16.00 ч.), при същия дневен ред и на
същото място, независимо от броя на присъстващите. Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоставени за разглеждане
на членовете на Общото събрание след 20 април 2022 г. в офиса на
кооперацията по седалище и адрес на управление.
Управителен съвет на Кооперация “ВЗКАЧС Генерал Тошево”

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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„Спортбаскет ГТ“ прекъсна негативната серия и победи
„Калиакра“ след изоставане с 8 точки на почивката

Отборът на „Спортбаскет ГТ“
(Генерал Тошево) записа изключително важен успех в двубой от предпоследния 13 кръг
на първенството по баскетбол в Б група – Зона „Изток“ на
ББЛ. Възпитаниците на треньора Стойо Стоев надиграха тима на „Калиакра“ (Каварна) с
76:64 и се изкачиха до петото
място във временното класиране. До края на редовния сезон
остава точно един кръг, в който

„Спортбаскет ГТ“ ще премери
сили с „Черноморец“ (Балчик),
а евентуална победа ще изиграе огромна роля при разпределението на местата и отборите преди началото на плейофите.
Самият двубой с „Калиакра“
беше много интересен. Отборът
от Каварна водеше на почивката с осем точки преднина –
44:36. След паузата обаче баскетболистите от Генерал Тоше-

во излязоха като преобразени и
обърнаха резултата в своя полза до 76:64. Невероятен мач за
пореден път изигра Живко Желев, който завърши с феноменалните 41 точки. До този момент през сезона Живко Желев винаги преминава бариерата от 20 точки на среща, но
постижението му срещу каварненци е наистина впечатляващо. С отлични изяви се отличи и капитанът на тима Йордан

„Спортбаскет ГТ“ записа много важна победа срещу „Калиакра“.

Стоев, който завърши с 13 точки и 13 борби. Останалите момчета в отбора също се представиха на много високо ниво и заслужено се поздравиха с пети
успех в първенството.
Впечатление прави, че точно
преди най-важната част от сезона – плейофите, отборът набира скорост, обиграва се все
по-сериозно и показва израстване, което не е много типично за дебютанти на такова ниво
в баскетбола. Защото тимът на
„Спортбаскет ГТ“ е точно такъв
– новосформиран тим от любители на играта, който се представя повече от сполучливо в
първия сезон в „Б“ група.
Лидер в групата е отборът на
„Ънстопабъл Б“ (Добрич), който има актив от 25 точки след
12 победи и само 1 загуба. На
второ място е „Шоутайм Б“ (Варна) с 24 точки от 11 победи и
2 загуби, а на трета позиция е
тимът на „Консуматорите“ (Варна) с 20 точки от 8 победи и 4
загуби. Следват „Светкавица Б“
(Търговище), „Спортбаскет ГТ“
(Генерал Тошево), „Черноморец“ (Балчик), „Калиакра“ (Каварна) и „Олд Файв“ (Варна).
Двубоят на „Спортбаскет ГТ“
с „Черноморец“ (Балчик) се игра на 2 април (събота) в Търговище, след редакционното приключване на броя. Повече подробности за нея и класирането
за плейофите, ще може да намерите в следващия ни брой.

0:9 и още една болезнена загуба за „Спортист 2011“
Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) записа кошмарна загуба при гостуването
си на „Лудогорец 1945 III” в Разград. В двубой от поредния кръг
на шампионата в Североизточната Трета лига, възпитаниците
на треньорите Станимир Йорданов и Даниел Лазаров, бяха
буквално отнесени от домакините и претърпяха тежко поражение с 0:9.
След толкова катастрофал-

на загуба е трудно да се напише каквото и да е. Домакините от Разград са един от найдобрите отбори в първенството. Разполагат с млад и селектиран от цяла България състав
от момчета, които в момента се
подготвят за професионалния
футбол. Въпреки това загубата
с 0:9 е твърде болезнена. Още
повече, че идва на фона на три
последователни тежки поражения (0:8, 0:6 и 1:6).

Ако могат да се търсят някакви позитивни неща, то те
определено няма да са свързани с играта на отбора, а по-скоро с програмата в Лигата. След
победата с 2:0 срещу „Доростол“ (Силистра) в първия кръг
след зимната пауза, „Спортист
2011“ влезе в кошмарна серия,
като последователно трябваше
да играе срещу първите три отбора в класирането, които са и
най-силните и стойностни със-

тави. Загубите изглежда бяха
по-скоро очаквани, но резултатите определено разочароваха.
Този период обаче вече е зад
гърба на футболистите. Следват двубои с по-равностойни
отбори и такива, с които тимът може да се надиграва. Въпросът е какво е чисто емоционалното състояние на момчетата след тази ужасяваща серия. Още в събота (9 април от
16:00 часа), в Генерал Тошево
пристига „Спартак 1918 II“ (Варна). Отборът е точно едно място пред „Спортист 2011“ в класирането и разчита на юноши,
които обиграва за първия състав. Следва гостуване в Добрич
на „Рилци“ следващата седмица и нови две домакинства – отложеният двубой с „Волов“ (Шумен) и редовен кръг срещу „Устрем – Д“ (Дончево).
Това са четири идеални възможности за печелене на точки.
Стига отборът да работи здраво, да се вдигне, да повярва
във възможностите си и да играе със сърце и стопроцентово себераздаване. Иначе лошата серия със сигурност ще продължи.

Родителите – активни партньори в училище

По НП „Участвай и променяй
– родителят, активен партньор в
училищния живот“ в СУ „Никола
Й. Вапцаров“, учениците от II „а“
клас и техните родители проведоха информационна беседа на
тема: „Как да не изгубим детето
си във виртуалния свят“.
Лектор на мероприятието беше инж. Димо Водкаджиев, системен администратор в Окръжен
съд град Добрич, а гост на събитието беше директорът на училището Радка Йорданова.
Димо Водкаджиев подробно и
достъпно разясни основните правила, които следва да се спазват,

при ползване на интернет пространството, така че децата да бъдат защитени. Обсъдиха се част
от опасностите, които дебнат в

интернет пространството – злоупотреба с личните данни, създаването на фалшиви профили,
агитация към престъпна дейност

и т.н. Лектора изрично посочи, че
учителите и родителите имат водещата роля в опазването на децата от опасностите, които могат
да срещнат в интернет.
Системният администратор на
ОС - Добрич посъветва родителите да насърчават децата да ползват интернет за позитивни цели,
градивно, винаги да са наясно
на какви игри играят, с кого общуват. Срещата завърши с призив към учениците да внимават
какво от личното им пространство попада в социалните мрежи и безопасно да сърфират в
интернет.

„Спортист“ навакса от 0:2
и взе двубоя си с „Дружба“
Отборите на „Дружба“ (Люляково) и „Спортист“ (Генерал Тошево) изиграха изключително интригуващ двубой
помежду си, давайки си среща в поредния кръг от първенството на „А“ Областна
футболна група – Зона „Изток“. Своеобразното мини
регионално дерби се очакваше с голям интерес от привържениците на играта в региона, а 90-те минути на терена в село Люляково определено не ги разочароваха.
Под ураганните пориви на
вятъра футбол в истинския
смисъл на думата трудно можеше да се практикува. И
все пак публиката видя много голове, положения и емоции по време на двубоя. През
първото полувреме домакините имаха помощта на вятъра, а това се оказа от огромно значение за тях. Със
свежи сили футболистите
на „Дружба“ лесно отбиваха
и без това трудно организираните атаки на гостите. На

свой ред отборът на „Спортист“ не съумя да се бори и с
вятъра и с опонента си, като
по този начин допусна много
грешки, две от които бяха наказани – 2:0 за „Дружба“ на
полувремето.
След почивката ситуацията коренно се промени.
„Дружба“ заигра плътно прибран в своята половина с надеждата да успее да задържи преднината си. Силите
на футболистите обаче свършиха, а вече и вятърът беше
срещу тях. „Спортист“ натисна силно своя домакин, започва да редува атака след
атака и удар след удар, като
малко след началото на втората част резултатът вече беше равен. До края на двубоя
футболистите на „Спортист“
реализираха още два гола и
взеха първи три точки през
пролетта след успех с 4:2.
В друга среща от групата,
„Партизан“ (Василево) загуби с 1:7 от „Добруджанец“
(Овчарово).

Доза смях
Митничари на смяна. Минава велосипедист – на багажника на колелото кара кутия цигари „Марлборо“. Митничарите
го гледат и се ядосват:
- Ей, това е контрабандист! Да го спрем!
- Е, за една кутия нямаме право, за лични нужди я носи.
На другия ден пак:
- Виж го, пак минава, дай да го глобим!
- Не може, за една кутия не става.
Ден след ден, седмица след седмица… Накрая им омръзнал и го спрели:
- Хайде бе, ще ти дадем нашия камион, прекарай си всичките цигари, няма да те глобяваме – само да ни се махнеш
от главата!
- Късно е, момчета, аз вече си прекарах всичките велосипеди…

