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С шествие и музикална програма Генерал Тошево
отпразнува 24 май – Ден на българската култура

С традиционно празнично
шествие, започнало пред сградата на Историческия музей
и завършило на площад „Бялата лястовица“ до скулптурната композиция със същото име,
град Генерал Тошево отбеляза честванията по повод 24-ти

май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
и на славянската книжовност.
В празничния парад се включиха повече от 400 души – деца
от трите детски градини в града, ученици от трите училища,

абитуриентите от Випуск’2022,
културните дейци от НЧ “Светлина – 1941”, служителите на
Общинска администрация и
много граждани.
Както традицията повелява вече няколко години, тържеството започна с вдигане на на-

24 май – ден на българщината…

ционалния флаг на Република
България под звуците на химна на страната ни. Веднага след
това поздравителни адреси към
всички присъстващи поднесоха
Валентин Димитров – кмет на
Община Генерал Тошево и представители на СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ПГ по земеделие „Тодор Рачински“
Официалната част беше последвана от празнична програма, в която жителите на Генерал Тошево имаха възможността да се насладят на най-добрите изпълнения на децата
от школите по изкуства към НЧ
“Светлина – 1941” – град Генерал Тошево и Център за работа
с деца.
По традиция в Деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост в цяла България се провеждат празнични шествия и тържества.
Празникът става официален
през 1957 година, но отдаването на почит към делото на Кирил и Методий започва през далечната 1851 година, когато по
инициатива на Найден Геров е
проведена церемония в класното училище в Пловдив. От 1857
година празникът става традиционен за всички български
училища.

Битката за Добруджа

Валентин Димитров: Ще направим всичко възможно
да оставим на децата ни чиста и неопетнена Добруджа

На 31 май в 11:00 часа във
Върховния административен
съд ще се гледа Дело 3392. То
е по жалбата на РИОСВ – Варна
срещу решението на Административния съд във Варна във
връзка с проучването и добива на газ в района на Генерал
Тошево.
През януари тази година Административен съд – Варна
отмени по жалба от „Русгеоком БГ“ ЕАД – гр. София, Решение по оценка на въздействието върху околната среда
от 01.02.2018 г. на Директора на Регионална инспекция
по околната среда и водите –
Варна и връща на Директора
на РИОСВ – Варна преписката за извършване на оценка за
въздействието върху околната
среда, съгласно Решение № ВА
150-ПР/2014 г. от 26.11.2014
г. на същия административен
орган 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 –
гр. София.
Делото за добив на природен
газ в Добричко беше образувано през 2018 год. по жалба на
„Русгеоком“ ЕАД – гр. София
срещу Решение на Директора
на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването
на инвестиционно предложение за проучване и добив на
природен газ на територията
на област Добрич.
През 2017 г. несъгласие с
инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ за проучване и добив на газ изразиха добруджанци на многобройни протести. През декември същата година, близо 97%
от жителите на община Генерал Тошево се обявиха на местен референдум срещу доби-

ва на природен газ. Резултатът от допитването беше валиден, тъй като избирателната
активност беше над 52 на сто
от всички жители на общината. Ефект от резултата на референдума обаче нямаше, въпреки че от общината настояваха държавата да се съобрази
с решението на местното население.
„Очаквам положително развитие на ситуацията за всички добруджанци, за да предадем на идните поколения една
чиста и неопетнена Добруджа,
както сме я получили от нашите
майки и бащи, баби и дядовци.
Добруджа е най-златната и плодородна земя, с най-силните
хора. Добруджа не се продава.
Искам твърдо да заявя, че няма да допуснем да бъде замърсена водата или земята на Добруджа. Няма да допуснем никакъв риск за Добруджа и нейните хора. Васил Левски ни е завещал чиста и свята република,
а ние трябва да завещаем на
децата си чиста и неопетнена

Добруджа. На прага на световна продоволствена криза, трябва да отбележим, че всеки пети
хляб в България излиза от Добруджа. Най-ценното, което притежават България и Европа, е
добруджанската земя. Няма поплодородна от нея. Няма по-голям от хляба“, заяви кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров.
„Добивът на газ на територията на Добруджа е недопустим и аз искрено вярвам, че
съдът ще бъде справедлив в
своето решение. Като областен управител заявявам, че изцяло подкрепям хората, които
са срещу добива. Добруджанци категорично заявиха своята
позиция на проведения референдум. Гарантирам, че работя и ще продължавам да работя за съхраняването на Добруджа, на хляба и водата на добруджанци. Вярвам, че няма да
се допусне област Добрич да
се превърне в пустиня“, заяви
пък областният управител на
Добрич Галин Господинов.

Уважаеми съграждани,
Днес е ден на българското преклонение пред образованието, науката и културата. Ден на преклонение пред неуморното дело на двама безспорно
значими за българската история и за славянската
идентичност духовни бранители.
Честит Ден на българската азбука, просвета и
култура и на славянската книжовност!
На пазителите на богатото ни наследство, учители и духовни просветители, пожелавам да са несломими и непоклатими, да бъдат уважавани, неуморно да създават смисъл и да бъдат достоен пример!
На всички нас, децата на Майка България, пожелавам да покорим високи научни върхове, да съхраним мъдростта и културните ценности на предците си, но да не оставаме единствено достойни
наследници, а да бъдем също така примерни деятели, труженици и борци! Да завещаем на потомците си нови открития, високи отличия и успехи,
за да сме причина децата ни да носят с гордост
името „българи“!
Честити празник!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Събор на преселението

На 26, 27 и 28 май в село Дъбовик ще се проведе Събор на преселението, организиран от Община
Генерал Тошево, НЧ „Дора Габе – 1940“, село Дъбовик, Исторически музей, град Генерал Тошево, под
патронажа на вицепрезидента на Република България.
Програма на събитието:
26 май, 10:00 часа – посещение на Мемориална
експозиция „Дора Габе“, село Дъбовик, Етнографска къща, град Добрич, Исторически музей, град Генерал Тошево и Филипова кръчма, село Красен.
26 май, 17:00 часа – Работна среща „Песни и хореографски композиции“ в НЧ „Дора Габе – 1940“,
село Дъбовик.
27 май, 10:30 часа – Кръгла маса на тема „Архивното наследство на преселението“ с лектори гл. ас.
Галин Георгиев от Етнографския музей към БАН,
доц. д-р Галя Петрова Киркова, д-р Галя Грозданова-Радева.
27 май, 12:00 часа – Концертна програма на български състави от Румъния.
27 май, 13:30 часа – Конкурсна кулинарна изложба на традиционни ястия, типични за българските
преселници.
27 май, 14:30 часа – Работно ателие „Сценична
раздумка“.
27 май, 16:00 часа – Дефиле за най-автентична
носия.
28 май, 09:30 часа – Тържествен водосвет за
здраве.
28 май, 10:00 часа – Откриване на фолклорния
събор с участие на състави от общината, областта
и съседни области.
28 май, 16:30 часа – Награждаване на отличилите се групи.
28 май, 17:00 часа – Заедно на хорото
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Класиране на ХХV Национален конкурс за млади изпълнители на Коалиционният съвет
добруджански народни песни и на кавал „Иван Георгиев 2022” прие безпрецедентни
антикризисни мерки

І възрастова група
I награда - Аделина Георгиева - НУ „Илия Рашков
Блъсков“, гр. Шумен;
II награда - Кристиан Николов - Школа по изкуства
„Фолклорна магия“, гр. Варна;
II награда - Момчил Момчев - гр. Добрич;
III награда - Евгени Енев НЧ „Светлина-1941“, гр. Генерал Тошево;
Поощрителна награда Йоана Лазарова - НУИ „Добри Христов“, гр. Варна;
ІІ възрастова група

I награда - Зорница Василева - НУИ „Добри Христов“,
гр. Варна;
II награда - Преслава Господинова - НЧ „Стефан Караджа-1942“, с. Малина,
общ. Генерал Тошево;
III награда - Цветелина
Маркова - ЦПЛР - Център за
работа с деца, гр. Генерал
Тошево;
III награда - Женя Бучекчиева - ЦПЛР - Център за работа с деца, гр. Генерал Тошево;
ІІІ възрастова група
I награда - Славея Славей-

кова - НУИ „Добри Христов“,
гр. Варна;
I награда - Кристиан
Петров - НУИ „Добри Христов“, гр. Варна;
II награда - Далия Михова НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел;
II награда - Ивана Тодорова - Вокално студио „Медени звънчета“ при НЧ „Просвета 1927“, кв. Аспарухово,
гр. Варна;
III награда - Иванина Панчева - НУИ „Добри Христов“,
гр. Варна;
III награда - Виктория Ива-

Конкурсът в село Дъбовик даде поле за изява на много талантливи изпълнители.

нова - НУИ „Добри Христов“,
гр. Варна;
Лауреат I степен - Магдалена Гошева - НУФИ „Филип
Кутев“, гр. Котел;
Лауреат I степен - Анелия
Китанова - НУИ „Добри Христов”, гр. Варна;
Лауреат II степен - Ренета
Николова - НУИ „Добри Христов“, гр. Варна;
Лауреат II степен - Ана
– Мария Георгиева - НУФИ
„Филип Кутев“, гр. Котел;
Лауреат III степен - Стоян Цонев - НЧ „Светлина
-1941“, гр. Генерал Тошево;
Лауреат III степен - Анджела Иванова - НУИ „Добри
Христов“, гр. Варна;
ІV възрастова група
I награда - Станислава Йорданова - Академия за
музикално изкуство „Проф.
Асен Диамандиев“, гр. Пловдив;
I награда - Моника Гойкова
- Академия за музикално изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив;
Изпълнители на кавал
I награда - Светозар Стефанов - СУ „Св. Св. Климент
Охридски“, гр. Добрич;
I награда - Виктор Иванов
- СУ „Св. Св. Климент Охридски“, гр. Добрич;
II награда - Стефан Георгиев - СУ „Св. Св. Климент
Охридски“, гр. Добрич;
III награда - Оана Бонева
- СУ „Любен Каравелов“, гр.
Добрич;

Продължава фрезоването и машинните кърпежи
на пътя ГКПП Кардам – Генерал Тошево

На 11 май започна постепенно фрезоване и изкърпване на участъци от компрометирания път от град Генерал Тошево до село Кардам. Първоначалната информация, подадена от директора на ОПУ – град
Добрич Георги Стратиев е, че
пътният участък ще бъде само изкърпен на най-окаяните
места. Фрезованият асфалт ще
бъде възстановен с около 6000

кв. м. кръпки, а чак след индексацията на цените по договорите на фирмите, ще започне цялостното асфалтиране на
участъка. Срок за това обаче
все още няма.
Пътният участък стана печално известен в цяла България със състоянието, в което
се намира. Заради пътя жителите на село Кардам излизаха
на два пъти на протест и в мо-

мента отново са в стачна готовност.
„При сегашните дейности се
полага т. нар. „авариен“ пласт
асфалт. Износващият слой ще
бъде положен едва след индексиране на цените за фирмите. И това не е само за този
път, а за пътищата в цяла България. Със срокове не се ангажира никой. Проблемът обаче
е голям, напрежението расте и

Отсечката ще бъде закърпена докато не започне същинската част от ремонта.

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.

ние само се опитваме да го намалим, защото по време на общоселските събрания, хората
от околните села говорят само
за това“, призна кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров.
Кметът на село Кардам Георги Събев пък заяви, че хората
вече не вярват на нищо. „Всички се надяват ремонтът да се
случи най-накрая. Сега има
само едно изкърпване и подготовка за основните дейности.
Никой обаче не знае и не може да ни каже, дали ще има пари за основния пласт асфалт.
Толкова много сме лъгани с
обещания и срокове, че вече
не вярваме на нищо. Затова и
хората остават в протестна готовност“, заяви той.
Според
първоначалните
планове същинската рехабилитация на пътя трябваше да завърши през октомври 2021 година. След това срокът беше
удължен до края на месец май
2022 г. Както е видно обаче и
той няма да бъде спазен.
„В момента се прави всичко възможно ремонтът да бъде
завършен, но това няма как да
стане до края на май“, призна
Георги Стратиев.

В средата на миналата седмица Коалиционният съвет
прие пакет от антикризисни
мерки. Според много анализатори този пакет е безпрецедентен, тъй като остойностяването му е около 2 млрд. лв.
Мерките целят да подкрепят
българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентната криза, породена от
войната в Украйна.
Съгласно решението на
партньорите от управляващата коалиция пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли
вместо със заложените сега 6,1%, със средно 20%. Това включва твърдо увеличение
на всички пенсии с 60 лева и
допълнително процентно увеличение. По т.нар. „Швейцарско правило“ ще бъдат преизчислени пенсиите на 770 хил.
пенсионери от 1 октомври,
като от 2008 г. ще се преизчисли всяка една пенсия със
100% на ръста на средноосигурителния доход или 100%
инфлацията, в зависимост от
това кое е по-благоприятно и
кой е по-високият размер на
пенсията за конкретния пенсионер.
Така решенията на управляващата коалиция водят до
драстично увеличение с над
55% на минималната пенсия,
която в началото на миналата година бе в размер на 300
лв. В антикризисния пакет са
предвидени също компенсации заради високите цени на
горивата. Всички граждани
до края на годината ще могат
да се възползват от отстъпка
в размер на 25 ст./л. за бензин 95 и дизел, метан и пропан-бутан.
За срок от една година
ДДС на хляба ще бъде сведен до 0%, като за същия период ДДС на виното и бирата ще бъде върнато на 20%.
По отношение на отопление-

то се предвижда в срок от една година ДДС за парно и топла вода да бъде 9%. Ще бъде
намален също на 9% ДДС за
природен газ за крайни потребители/битови нужди за
срок от 1 година. Освобождава се от акциз ел. енергия,
природен газ, метан.
В подкрепа на семействата с деца, като дългосрочна
мярка се предвижда да бъде
увеличен размерът на данъчното облекчение за деца от
4500 лв. на 6000 лв. годишно, като ще бъде дадена възможност да се ползва на всеки три месеца през годината.
Пакетът от антикризисни мерки включва още увеличаване
на прага за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000
лв. на 100 000 лв.; облагане
на свръхпечалбите на електрическа енергия с цел компенсиране на небитовите потребители; електронни ваучери за улеснение на работещите, като общият им размер
ще бъде увеличен до 1,2 млрд.
лв.; намаляване на лихвата до
8% за просрочени плащания
към държавата, общините, за
комунални услуги и др.
Ще бъде отправена препоръка до КЕВР за две ставки за
ток, вода, парно и газ, базирано на консумацията за едно домакинство, като целта е
да се въведе намалена тарифа за по-малко потребление.
Продължава да бъде по-ниска
ДДС ставката по отношение на
книгите в размер на 9%.
Правителството уточнява,
че по-голямата част от мерките ще бъдат уредени в предстоящата актуализация на бюджета в средата на настоящата година, като съответно бъдат предвидени различните
срокове за влизане в сила и
изпълнение. Ще бъдат изработени и необходимите законодателни промени.

Исторически музей, град Генерал Тошево, обявява кампания по набиране на купи, медали, плакети, грамоти и
всякакви трофейни предмети на спортните клубове в града и общината. Дарените предмети ще останат за бъдещите поколения в специално изграден кът на спортната слава
и ще разказват за богатата история на спорта в нашия роден край.

Земляческа среща в село Калина
Кметство село Калина, има удоволствието да ви покани на Земляческа среща – събор, която ще се състои в центъра на село Калина на 4 юни 2022 година.
Програмата ще започне в 11:00 часа с отслужване на празничен водосвет за здраве и благоденствие. За доброто настроение на всички гости пък ще се погрижи оркестър „Мелодия“
със солист Ивелина Савова.
Заповядайте!
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ХV Национален конкурс за поетеси „Дора Габе 2022”

ХV Национален конкурс за
поетеси „Дора Габе 2022”,
организиран от Община Генерал Тошево, Съюз на българските писатели и НЧ „Дора Габе – 1940“, село Дъбовик, има за цел да продължи
традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към Добруджа, спомените за детството
и стремежа към красота във
всички нейни форми и проявления.
СТАТУТ НА КОНКУРСА
1. Цел
Конкурсът има за цел да
продължи традициите в поезията на Дора Габе, вдъхновена от хуманизма, любовта към
Добруджа, спомените за детството и стремежа към красота във всички нейни форми и
проявления.
2. Провеждане
2.1. Конкурсът се организира с подкрепата на Издателство „Български писател“
и Издателство „Захарий Стоянов“.
2.2. Конкурсът е явен и се
провежда през година.
2.3 Обявява се през м. май
и приключва през м. октомври на текущата година.
3. Право на участие
В конкурса могат да участват поетеси от цялата страна,
навършили 16 години. Не се
допуска участие в конкурса
на членове на журито за текущата година.
4. Изисквания към творбите
4.1. Всеки автор може да
участва с до 3 /три/ поетични творби.
4.2. Няма ограничения в
тематиката, формата и размера на творбите.
4.3. В конкурса участват

само произведения, които не
са публикувани до момента.
4.4. Участниците да представят творбите си в срок до
30 септември 2022 г.: или на
адрес:
· в електронен вариант
- на е-mail адрес: kultura@
toshevo.org
· на хартиен носител в три
екземпляра - на адрес: Община Генерал Тошево - за конкурса „Дора Габе“ , ул. „Васил
Априлов“ № 5, гр. Генерал Тошево, 9500
В този случай важи пощенското клеймо и ръкописи не
се връщат.
4.5. На отделен файл/
лист следва да се предста-

ви придружаваща информация: трите имена на автора,
възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес
за връзка.
5. Критерии за оценяване
на стиховете
5.1. Съдържание и образност;
5.2. Език и стил.
6. Оценяване
Оценяването на всички
творби, постъпили в необходимия срок за участие в конкурса, се осъществява от професионално жури в състав от
3-ма члена.
7. Награден фонд
Наградният фонд на конкурса се осигурява от Общи-

на Генерал Тошево.
7.1. Ще бъдат присъдени
следните парични награди:
Първа, Втора и Трета награди; Поощрителни награди.
7.2. Ще бъдат присъдени и
две специални награди:
* Награда на Издателство
„Български писател“;
* Награда на Издателство
„Захарий Стоянов“.
7.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево https://generaltoshevo.bg/
след церемонията по награждаването.
8. Награждаване
8.1. Церемонията по награждаването ще се състои в
гр. Генерал Тошево, съпътствана от посещение до родното място на поетесата - село Дъбовик.
8.2. Победителите в Конкурса ще бъдат уведомени своевременно за точното
време и място за връчване на
наградите.
8.3. Пътните разходи на наградените за участие в заключителния етап на конкурса и връчване на наградите
се поемат от Община Генерал
Тошево.
8.4. Отличените стихове
ще бъдат публикувани във в.
„Словото днес“, сп. „Везни“,
и в. „Добруджански глас“.
8.5. Авторите на отличените творби предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник.
За контакт и допълнителна информация: Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“, Маргарита Великова, началник отдел,
тел: 0889/954880; е-mail:
kultura@toshevo.org.

Започна спекулата с изкупната цена на лавандуловото
масло, а в бранша очакват тежка кампания

Малко повече от месец преди началото на жътвата на лавандула, започна спекулата по
медии и социални мрежи с изкупната цена на маслото от
етерично-маслената култура
през това лято. Един от найголемите преработватели и
собственик на розоварни в
България Стефан Иванов, заяви пред БТА, че през тази кампания изкупната цена на лавандуловото масло ще достигне едва 30 лева на килограм.
„Категорично мога да заявя,
че в България има свръхпроизводство на лавандула, а количеството през последните пет
години надвишава търсенето
на световния пазар. Световният пазар има нужда от 300 тона годишно, а в България производството е тройно повече”,
уточнява Стефан Иванов и добавя, че дефицит на лавандула
и лавандулово масло е имало
през периода 2010-2020 г. Тогава обаче районът на Добруджа се е включил и този дефицит е бил задоволен. „Естественият процес сега е да бъдат
премахнати тези насаждения
от богатите почви и там да бъдат засадени традиционните
зърнени култури – слънчоглед
и пшеница. Тогава ще се получи и балансът между производство и търсене”, казва още
преработвателят.
По думите му от три години у нас се трупа непродадено масло, което сваля цените
под себестойността на продукта и това неминуемо ще тлас-

не производителите към прекратяване на производството.
В същото време високите цени
на газа и петрола само ще помогнат на фермерите в решението да унищожат лавандуловите си насаждения, тъй като изкупните цени няма да покриват разходите.
„Изкупната цена през тази
година ще достигне около 30
лв./кг, а ако реколтата е добра, тя може да бъде и по-ниска. Това ще доведе до липса
на финансова възможност на
част от производителите да

сварят лавандулата“, заяви
Стефан Иванов.
Цената е нечувано ниска и
предизвика сериозни полемики в бранша. Според производителите това е чист вид спекула, тъй като през последните две-три години много хора
за премахнали насажденията
си, а добивите са изключително ниски.
Проблемите пред собствениците на насаждения с лавандула обаче вече са налице
и всички очакват много тежка жътва. От една страна це-

ните на всички услуги по прибирането на реколтата ще се
покачат, заради високите цени на горивата. От друга страна е процесът на изваряване и
извличане на маслото. Той също ще се оскъпи тъй като масово дестилериите работят
на газ, който поскъпна шоково през последните месеци.
Производителите вече правят сметка, че дори изкупната цена да достигне 50-60 лева на килограм, това няма как
да покрие разходите им и те
ще фалират.

Поскъпването на горивата ще затрудни допълнително производителите на лавандулово масло.

Ще поевтинее ли
наистина хлябът?

В средата на миналата седмица правителството прие
пакет от антикризисни мерки. Част от тях е и 0% ДДС за
хляба. За срок от една година
ДДС на хляба ще бъде сведен
до 0%. С колко обаче ще поевтинее насъщният и дали изобщо ще се случи това? Българските граждани си задават
най-вече този въпрос, защото
това е важно за тях.
„Все още има неяснота и
много условности. Дали на
всички продукти, които се
влагат в хляба, ще бъде нулева ставката или само на готовото изделие? Ако гледаме
всички продукти и консумативи – брашно, ток, вода, и по
веригата да падне ДДС, тогава
ще има някакъв ефект. Но ако
е само върху производството на хляба – едва ли“, коментира пред областните медии
председателят на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в Добрич

Тошко Няголов.
Хлебари смятат, че нулевата ставка на ДДС върху хляба
няма да доведе до 20% по-ниска цена за крайния потребител. Една от причините е поскъпването на брашното. „В началото на тази седмица обявиха нови цени на брашната,
с 50 до 100 лева на тон по-високи. Ток купуваме 4-5 пъти
по-скъпо. Ако се намали ДДС
на тока, на газта и евентуално на брашното, които са изключително големи пера, тогава ще има ефект. Но ако е
само от цената на произведения хляб, разликата няма да е
голяма“, допълва още Тошко
Няголов.
По думите му когато се изясни картината, в бранша ще
могат да си направят разчети и да кажат каква ще бъде
цената на хляба. Според него
по-добрият вариант е да има
дотация върху брой произведен хляб.

Кратки новини

Криминално проявен мъж начупи прозорците на къща в
град Генерал Тошево. Инцидентът е станал на 16 май, съобщават от Областната дирекция на МВР Добрич.
Гражданин се оплакал в Районното управление в добруджанския град, че в дома му е дошъл мъж, познайник на полицията, който предизвикал скандал. „Гостът“ счупил три стъкла на прозорци на къщата.
След проведени оперативно-издирвателни мероприятия
извършителят на престъплението е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

Лек автомобил е бил запален в Генерал Тошево, съобщават
от Областната дирекция на МВР в Добрич. Сигнал за произшествието е получен около 2:30 часа на 16 май. Колата е била
паркирана пред жилище блок в добруджанския град. Вследствие на пожара е изгоряла задната дясна част на превозното
средство. По случая е образувано досъдебно производство.
Една от версиите, по които се работи във връзка с пожара,
е умисъл. Това съобщи пред областните медии директорът на
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Добрич Дарин Димитров.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ центрофуга за мед и цигли (втора употреба).
Телефон за връзка: 0888/67 10 32.
* ПРОДАВАМ трактор ЮМЗ с прикачен инвентар към него
– плуг, култиватор и пръскачка. Цена по договаряне (село Къпиново). Телефон за връзка: 0894/43 64 01.
* 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.
* ПРОДАВАМ 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.
* 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 2022 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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Седмицата на спорта в града предложи интригуващи „Спортист 2011“ с нулево
футболни двубои за ученици от първи до осми клас реми срещу „Ботев“

На 17 май, когато се отбелязва Денят на българския
спорт се изиграха няколко интригуващи сблъсъци по футбол за деца от първи до осми
клас на училищата СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“. Срещите бяха в рамките на Седмицата на

спорта на град Генерал Тошево и се проведоха във възрастови групи при момчетата –
сборни отбори от ученици 1-2
клас, 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8
клас. Всички двубои бяха доста интересни и оспорвани, като предложиха и немалко красиви моменти и попадения.

Голяма част от отборите бяха съставени от момчета, които са част от школата на ФК
„Спортист 2011“ и при тях
много ясно пролича работата
на треньорите и постоянните участия в турнири под егидата на БФС. Разбира се, имаше и такива, които не се за-

Учениците дадоха всичко от себе си на терена, защитавайки цветовете на своите училища.

нимават активно с футбол, но
това не им попречи да играят
за удоволствие, да помагат на
отбора и да защитават цветовете на своето училище.
Срещите започнаха с двубоите при най-малките и колкото възрастовите групи растяха към по-горен клас, толкова
по-динамични и равностойни бяха двубоите. При по-големите се усети и спортната злоба, но за радост до грубости и по-сериозни нарушавания на правилата на играта
не се стигна. Няколко момчета изпъкнаха с таланта си и
обраха овациите на съученици, приятели и родители, които се бяха събрали в парка покрай игрището за мини футбол, където се проведе надпреварата.
Общо в турнира по футбол
се включиха близо 60 деца.
На всички има бяха раздадени тениски с логото на Седмицата на спорта. След двубоите всички получиха и призови медали. Като награда
на тимовете бяха подарени и
професионални тренировъчни топки.

Демонстративен двубой по волейбол сложи
край на второто издание на Седмицата на спорта

Второто издание на Седмицата на спорта в град Генерал Тошево приключи с демонстративен двубой по волейбол между учениците от
Общински младежки съвет
и представители на Общинска администрация. Срещата
се игра на 17 май – Денят на
българския спорт в спортна-

та зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“.
И двата отбора бяха смесени – съставени и от момичета
и от момчета, но това по никакъв начин не повлия на качеството на двубоя. В срещата се включи и кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. Младежите

пък показаха огромно желание, а някои от тях и сериозни качества, въпреки факта,
че никога не са тренирали волейбол организирано под ръководството на специалист.
Децата споделиха, че интересът към този спорт в града
е голям и биха се занимавали по-сериозно ако имат тази

Демонстративният двубой по волейбол предложи много интересни моменти.

възможност.
В самия двубой малко посилен беше отборът на Общинска администрация, който се поздрави с победата
след 3:1 гейма, но това няма
абсолютно никакво значение,
тъй като накрая големите награди отидоха в ръцете на децата от Общински младежки
съвет. Една купа за витрината с отличия, грамота, медали
и две топки, едната от които
професионална и подарена
лично от ВК „Спортист – 99“.
Децата все пак си заслужиха всичко това с желанието за игра и мотивацията. Заслужиха го и с безрезервната си помощ и подкрепа, която през цялата Седмица на
спорта, продължила от 9 до
17 май оказаха на организаторите. Учениците се включиха активно в почти всички
турнири, често пъти помагаха
при провеждането на различните спортни мероприятия и
най-вече показаха, че за тях
спортът не е нещо „между
другото“, останало на заден
план някъде след телефоните
и социалните мрежи, а основна част от техния живот.

Отборът на „Спортист 2011“ спечели една точка от домакинството си на „Ботев“
(Нови пазар) в двубой
от предпоследния кръг
на шампионата в Североизточната Трета лига. Това се случи след
като двата състава не
успяха да си отбележат
гол и срещата завърши
при резултат 0:0.

на от първата. Играта
стана хаотична. Отборът на „Ботев“ тръгна
малко по-смело в атака, остави много празни пространства отзад и можеше да бъде наказан. „Спортист
2011“ организира няколко бързи контри,
които при по-голяма
съобразителност
от
страна на футболисти-

„Спортист 2011“ и „Ботев“ (Нови пазар) не успяха да си вкарат
попадения.

През първото полувреме гостите бяха тези, които определено
могат да съжаляват повече за това, че не реализираха попадение.
Те имаха няколко добри възможности но
вратарят на „Спортист
2011“ Георги Георгиев се отличи с няколко
добри намеси. Играта на тима ни не вървеше и възпитаниците на Станимир Йорданов и Даниел Лазаров
трудно достигаха дори
до наказателното поле
на противника.
Втората част обаче
беше коренно различ-

те можеше да бъдат завършени с гол. Все пак
в крайна сметка нулевото реми изглежда напълно логичен и
справедлив резултат с
оглед на всичко, което се случи на терена
в неделния ден.
В последния кръг от
надпреварата „Спортист 2011“ гостува на
силния тим на „Септември“ (Тервел), като двубоят е на 28
май (събота) от 17:00
часа. Кръг преди края
тимът от Генерал Тошево се намира на 12та позиция с актив от
20 точки.

Доза смях
на
-

За месец във фитнеса харча 300 лева
месец.
Защо толкова много?
Барът е скъп.

* * *
Треньор пита футболист:
- Какви са препоръките ви от бившия ви
отбор?
- Препоръчаха ми да си търся друг тим отговаря футболистът.

Сезонът в „А“ Областна футболна група завърши

През изминалия уикенд
се изиграха срещите от последния кръг на първенството в „А“ Областна футболна
група.
Краят на шампионата беше сложен с домакинска победа на „Спортист“ над тима
на „Интер“ с 3:1. На стадиона в Генерал Тошево домакините доминираха във всеки един момент от двубоя
и заслужено го спечелиха.
Трите попадения във врата-

та на „Интер“ пък бяха наймалкото, с което гостите си
тръгнаха за Добрич. Този успех изкачи отборът от нашия град до петото място в
крайното класиране. Футболистите на „Спортист“ записаха 8 победи, 1 равенство и
9 загуби, като събраха актив
от 25 точки при голова разлика 40:46.
Другите два тима на територията на общината, които се подвизават в група-

та завършиха сезона със загуби. „Партизан“ отстъпи с
1:7 при домакинството си на
„Орловец – 2008“ (Победа),
а „Дружба“ (Люляково) загуби служебно с 0:3 от „Албена – 97“ (Оброчище), тъй като не се яви за гостуването
си. Така двата тима останаха на последните две места
в крайното класиране. „Партизан“ спечели две срещи
през сезона и събра 6 точки
в актива си, докато „Друж-

ба“ записа само една победа през кампанията и приключи на последното място
с 3 точки.
Безапелационен шампион стана отборът на „Заря –
2006“ (Крушари), който спечели 17 срещи и в една завърши наравно, събирайки
актив от 52 точки. Далеч зад
лидера остана тимът на „Орловец – 2008“ (Победа) с 45
точки и „Калиакра – 1“ (Каварна) с 38 точки.

Родна действителност…

