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75 години НЧ „Йордан Йовков“ - село Люляково
На 10 април в село Люля-

ково се състоя истински фол-
клорен празник, съпроводен 
с много песни, танци и зажа-
дняла за подобни събития, 
многобройна публика. Повод 

за тържеството беше 75-го-
дишнината от основаването 
на НЧ „Йордан Йовков“. Кул-
турната институция е създа-
дена през далечната 1943 г. и 
трябваше да отпразнува рож-

дения си ден в края на мина-
лата година, но той беше от-
ложен с няколко месеца.

На празника в Люляково 
присъства кметът на Общи-
на Генерал Тошево Валентин 

Димитров, неговият замест-
ник Георги Георгиев и секре-
тарят на Общината Вяра Дян-
кова. В залата на културна-
та институция се появиха и 
много от самодейците, които 
през годините са давали ми-
ло и драго за да го има сел-
ското читалище. Всички те 
бяха почетени с грамоти за 
заслуги в развитието на чи-
талищната дейност в Люля-
ково.

По време на близо двуча-
совата музикална програма, 
пред публиката, със стра-
хотни изпълнения, се изя-
виха последователно само-
дейците от НЧ „Йордан Йов-
ков - 1943“, децата от дет-
ската градина в Люляково и 
фолклорните групи към чита-
лищата в селата Чернооково, 
Преселенци и Малина. Всич-
ки те бяха бурно аплодирани 
от зрителите, които си поже-
лаха на следващото подобно 
събиране, да се радват и на 
обновено читалище.

Започнаха рехабилитационни дейности
по общинската пътна инфраструктура

Отсечките, по които се работи в момента, 
са преходни обекти от Капиталова програма 2018

Асфалтиране и изкърпва-
не на улици и пътни отсеч-
ки тече в момента в община 
Генерал Тошево. Населени-
те места, по които се рабо-
ти, са Къпиново, Преселен-
ци и Присад - в тях, с малко 
над 100 000 лв. ще бъдат ре-
монтирани части от улична-
та мрежа. С други 61 000 лв., 
отново заложени в общин-
ския бюджет за предходна-
та година, ще бъде асфалти-
ран пътят в посока с. Лозни-
ца. Дейностите стартираха в 
края на месец март, като се 
започна от с. Къпиново. В мо-
мента работната група е на-
сочила усилия за рехабили-
тация на отсечката, водеща 
до с. Лозница. По план-гра-
фик, след приключване на 
тези пътни ремонти ще бъ-

де частично рехабилитиран 
и пътят за с. Пленимир, за 
което за гласувани средства 
в размер на 60 000 лв.

В първите дни на месец ап-
рил, дейностите по рехаби-
литация на уличната и пътна 
мрежа в общината бяха ин-
спектирани от ресорния за-
местник кмет Деян Димитров. 
Той посети работната група в 
с. Къпиново, за да проследи 
качеството на изпълнение.

До края на 2019 година, ос-
новен ремонт ще претърпят 
следните улици в Генерал 
Тошево: ул. „Независимост“, 
ул. „Любен Каравелов“, ул. 
„Калиакра“, ул. „Неофит Боз-
вели“, ул. ”Рила планина”, ул. 
„Мусала“, „ул. „Гаврил Генов“, 
ул. „Гео Милев“ и ул. “Цвятко 
Радойнов”, както и ул. „Ивай-

ло” в кв. Пастир. Асфалтова 
настилка ще бъде положена 
и пред кметството в с. Изво-
рово, а по две улици в с. Йов-
ково ще бъде положена тро-
шено каменна настилка.

Пътищата от общинска-
та пътна мрежа, които са 
предвидени за рехабилита-
ция в тазгодишната Капита-
лова програма, са: път DOB 
3042 /III 2904 Кардам-Бежа-
ново/ с. Вичево км и път DOB 
3043 /III-2904 Спасово- Бежа-
ново/ с. Александър Стамбо-
лийски, път DOB 3048/III-296 
Василево-Каварна/ с. Среди-
на, път DOВ 3037/ II-29 /Кар-
дам - Горняк, път DOВ 1122/ 
II-29 Добрич- Генерал Тоше-
во /- граница общ. /Добрич-
Ген. Тошево/ III 29043 Царе-
вец-Пчеларово.

Валентин Димитров вече е
част от Управителни съвет на
Проект „Красива България“
Кметът на община Гене-

рал Тошево, заедно с кме-
та на община Мирково Цве-
танка Йотина са определе-
ни за представители на На-
ционалното сдружение на 
общините в Република Бъл-
гария в Управителния съвет 
на Проект „Красива Бълга-
рия“.

Съгласно чл. 22 от Устава 
на Националното сдружение 
на общините в Република 
България двамата кметове 
са длъжни да отстояват при-
етата от Сдружението пози-
ция, както и да изготвят до-
клад за дейността си на все-
ки 6 месеца, който да бъде 
представен на заседание на 
Управителния съвет.

Основната цел на Проект 
„Красива България” е на-
маляване на безработица-
та, обновяване и подобря-

ване на обществената сре-
да в населените места и на 
социална инфраструктура в 
Република България, под-
помагане на малкия и сре-
ден бизнес и създаване на 
условия за устойчива зае-
тост на работната сила в 
общините.

Проектът стартира офи-
циално през 1998 година и 
за този период Община Ге-
нерал Тошево реализи-
ра договори за финансира-
не надхвърлящи един мили-
он лева. По „Красива Бълга-
рия” са обновени градския 
парк, детските градини „Про-
лет” и „Радост” в града, Фи-
липовата кръчма в с. Кра-
сен, ОУ “Христо Смирнен-
ски”, Ученическо общежи-
тие, Общинска служба „Зе-
меделие“, асансьорът в би-
вшето АПК и др.

Втора мобилна група ученици от училището по земеделие 
и лесовъдство „Винковци“, Хърватска, е на посещение в град 
Генерал Тошево. Децата участват в стаж, като практиката 
се осъществява в рамките на проект, съфинансиран от 
програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Домакин на 
събитието е Професионална гимназия по земеделие „Тодор 
Рачински“. По време на практиката, децата се срещнаха 
с кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, 
който ги запозна с добрите земеделски практики в нашия 
роден край.

СЪОБЩЕНИЕ ДО 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

Във връзка с предстоящите избори за Европейски 
парламент на 26 май и съгласно Наредбата за общин-
ския вестник, до 25 април редакцията на в-к „Добру-
джански глас“ ще приема от политическите партии и 
организации обръщения, предизборни програми и сним-
ки за БЕЗПЛАТНО публикуване.

 Със заповед 676/ 05.07.2017 на кмета на община Ге-
нерал Тошево всяка събота се извършва превоз на граж-
дани от града до Гробищния парк и обратно. Линията се 
осъществява от 9:00 часа, както следва:

- Държавно горско стопанство - начална спирка;
- Районен съд - втора спирка;
- Площад „Бялата лястовица“ - трета спирка;
- Магазин „Астра“ - четвърта спирка;
- Гробищен парк - пета спирка.
Извозването на гражданите обратно се извършва по 

същия маршрут след изтичане на престоя от 1 час.

Старт на кампания за 
подбор на проектни 

предложения 
по процедура за 

безвъзмездна 
финансова помощ.

2 стр.

Международният 
ден на ромите беше 

отбелязан в град 
Генерал Тошево.

2 и 3 стр.

ВК „Спортист - 99“ 
запази Преходната 

купа след успех 
на турнир в село 

Сенокос.
4 стр.

В момента в селата Къпиново, Преселенци и Присад усилено се извършват
ремонтни дейности на уличната мрежа.

Самодейците от НЧ „Йордан Йовков - 1943“ - село Люляково поздравиха публиката с няколко 
страхотни музикални изпълнения.
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Празник, посветен на Световния ден на ромите
На 8 април в зала „Йордан 

Йовков“ в сградата на Об-
щинска администрация - град 
Генерал Тошево се проведе 
празничен концерт по повод 
Международния ден на ро-
мите. В тържеството участие 
взеха всички учебни заведе-
ния на територията на общи-
ната - детски градини и учи-
лища както и Център за под-
крепа и личностно развитие - 
Център за работа с деца.

Всички се включиха в го-
лямата концертна програ-
ма с много песни, танци и иг-
ри, но по традиция най-голя-
мо внимание беше отделе-
но на фолклора и културата 
на ромския етнос. На сцена-

та бяха разказани много при-
казки и легенди, свързани с 
ромите по света. Феерията 
от цветове в дрехите, харак-
терни за етноса, пък завладя 
публиката. Никой от публика-
та не остана равнодушен, ко-
гато в залата засвириха ром-
ски ритми и се понесе ром-
ската песен.

Днешните традиционни 
ромски песни и танци са не-
вероятно съчетание меж-
ду националните музикални 
традиции с мотиви от праро-
дината Индия и с множество 
заемки, привнесени при пре-
хода през Ориента. А роман-
сът, чардашът и фламенго-
то са ромският принос в ев-

ропейската музикална съкро-
вищница. В България ром-
ските песни и танци също са 
смесица от ромски традиции 
и балкански фолклор и точно 
това го прави толкова разпоз-
наваеми и уникални.

Точно това цялото богат-
ство представиха децата от 
община Генерал Тошево по 
време на празничното тър-
жество. Вдъхновени от коло-
рита и магнетизма на ромска-
та култура, ЦПЛР-Центъра за 
работа с деца и Община Ге-
нерал Тошево спазиха една 
красива традиция, която раз-
кри пред гостите таланта на 
децата на слънцето. Роми-
те имат своя характерен му-

зикален фолклор - ромски-
те песни и танци са весели, 
игриви и много ритмични. И 
точно на това се убедиха 
всички присъстващи в зала 
„Йордан Йовков. Публиката 
видя магията и красотата на 
ромските танци и дълго апло-
дира представлението на де-
цата, подготвили се страхот-
но за празничната програма.

Международният ден на 
ромите се отбелязва на 8 ап-
рил, тъй като тогава се чест-
ва освобождението на роми-
те от концентрационния ла-
гер „Аушвиц” в края на Вто-
рата световна война. Това е 
ден за почит и уважение към 
традициите и културата на 
този етнос. На този ден вся-
ка година се отправя и посла-
ние за мир и хармония меж-
ду хората.

Датата е обявена офици-
ално като ден на ромите през 
1990 г., по време на „ 4-ия 
Световен ромски конгрес на 
Международната организа-
ция „Ромски юнион”, в чест 
на първата значима между-
народна среща на предста-
вители на Ромския етнос про-
вела се на 8-ми април 1971 г. 
в Лондон. На срещата са при-
ети ромски химн и знаме. 
Знамето на ромите изобра-
зява синьото небе, зелената 
земя и червеното колело с 16 
спици, което символизира во-
лния чергарски живот на ро-
мите в миналото. Освен зна-
ме ромите имат и химн и то-
ва е песента на Жарко Йова-
нович „Джелем, джелем” или 
„Бродих, бродих”.

МИГ Балчик - Генерал Тошево

Започва нов подбор на проекти за
безвъзмездна финансова помощ

През миналата седми-
ца Сдружение с нестопан-
ска цел МИГ Балчик - Ге-
нерал Тошево, с подкрепа-
та на Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014 - 2020 обя-
ви стартът на кампанията за 
подбор на проектни предло-
жения по процедура за без-
възмездна финансова по-
мощ „BG16RFOP002-2.032 
МИГ Балчик - Генерал То-
шево - „Подобряване на про-
изводствения капацитет в 
МСП“ по втори краен срок за 
подаване на предложенията: 
30.04.2019 г. 17:00 часа.

Основната цел на насто-
ящата процедура е да се 
създадат възможности за по-
вишаване на продуктивнос-
тта на предприятията, дивер-
сификация на продуктовото 
портфолио и реализиране на 
продукцията на нови пазари 
чрез подкрепа с безвъзмезд-
на финансова помощ в съ-
ответствие с Националната 
стратегия за насърчаване на 
МСП, а също и чрез подобря-
ване на достъпа до финан-
сиране на малките и средни 
предприятия от територията 
на МИГ. Следва да се пови-
ши конкурентоспособност-
та на предприятията, да се 
засили тяхното участие във 
веригата на добавена стой-
ност и да се ускори постига-
нето на пазарна устойчивост 
при условията на силно ди-
намична икономическа и кон-
курентна пазарна среда.

Целта на настоящата про-
цедура е директно свързана 
с постигането специфичната 
цел 1.4.2. „ Капацитет за рас-
теж на МСП ” на Приоритет-
на цел 1.4. „Предприемаче-
ство и капацитет за растеж” 
от Стратегията за ВОМР на 
МИГ Балчик-Генерал Тоше-
во.

Процедурата за безвъз-
мездна финансова помощ 
се реализира с финансова-
та подкрепа на Европейския 
фонд за регионално раз-
витие чрез приноса на ОП-
ИК 2014 - 2020 за Водено от 
общностите местно разви-
тие.

Допустими кандидати са 
малки и средни предприятия, 
регистрирани по Търговския 
закон или Закона за коопера-
циите, със седалище и адрес 
на управление на територия-
та на действие на МИГ Бал-
чик - Генерал Тошево, и от-
говарящи на изискванията в 
Условията за кандидатства-
не по процедурата.

Допустими дейности по 
проекта следва да се изпъл-
няват на територията на об-
щините Балчик и Генерал 
Тошево. Всички дейности, 
включени в проектно пред-
ложение, следва да са пря-
ко свързани с изпълнението 
на проекта.

Индикативни допусти-
ми дейности са: Общи про-
изводствени инвестиции за 
подобряване на производ-
ствения капацитет за растеж 

чрез ефективното и ефикас-
но използване на факторите 
на производство и чрез из-
граждането на възможнос-
ти за възприемане и адап-
тиране на европейски и меж-
дународни знания и техноло-
гии. Дейностите трябва да са 
насочени към повишаване на 
производителността; и/или

ефективното и ефикас-
но използване на фактори-
те на производство (човеш-
ки капитал, природни ресур-
си и технологии), чрез внед-
ряване на нови технологии/
практики/методи/системи за 
подобряване на ресурсната 
ефективност и ефикасност 
на производствения процес; 
и/или подобряване на про-
изводствените процеси чрез 
инвестиции в дълготрайни 
материални и нематериални 
активи; и/или

въвеждане на водещи тех-
нологични решения и/или 
реинженеринг на процеси, 
включително чрез въвежда-
не на добри практики/техно-
логични методи/технологии/
процеси за намаляване кон-
сумацията на природни ре-
сурси, безотпадни техноло-
гии, оползотворяване на вто-
рични суровини и производ-
ствените отпадъци, регене-
риране и др.; и/или

разширяване на производ-
ството чрез добавяне на но-
ви характеристики или подо-
бряване на съществуващите 
продукти и услуги; и/или ди-
версификация на дейност-

та чрез разнообразяване на 
портфолиото на предприяти-
ята и достъп до пазари.

Общият бюджет на проце-
дурата е: 586 740,00 лв. Ос-
татъчен финансов ресурс, 
след Първи краен срок за 
кандидатстване в размер на 
314 940 лв. Бюджетът по вто-
рия краен срок за кандидат-
стване е в размер на остана-
лия финансов ресурс след 
първия краен срок за кан-
дидатстване и бюджетът по 
третия краен срок за канди-
датстване е в размер на ос-
таналия финансов ресурс 
след втория краен срок за 
кандидатстване.

Минималният размер на 
общите допустими разходи 
за проект е: 97 790 лева, а 
максималният размер на до-
пустимите разходи за проект 
е: 391 160 лева. Минимален 
размер на безвъзмездната 
финансова помощ за проект 
е: 88 012,35 лева, а максима-
лен размер на безвъзмезд-
ната финансова помощ: 352 
049,40 лева.

Проектните предложения 
по настоящата процедура 
за подбор на проекти, след-
ва да бъдат подадени само 
по електронен път с Квали-
фициран електронен подпис 
(КЕП) като се използва Ин-
формационната система за 
управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в Бъл-
гария (ИСУН 2020) - https://
eumis2020.government.bg.

Лице/а за контакт и мяс-
то за достъп до подробна 
информация: Росица Попо-
ва, Изпълнителен директор 
на СНЦ „МИГ Балчик - Гене-
рал Тошево“ адрес: гр. Бал-
чик, ул. „Дионисополис“ № 3, 
моб.тел: 0888 - 644349, 0579 
- 72467, адрес на електронна 
поща: migbgt@abv.bg.

Земеделските земи в
региона поскъпват

През последните няколко 
години в Добруджа се наблю-
дава ръст на цените на зе-
меделските земи. Това е яр-
ко отражение на добрата ре-
колта, размерът на рентите 
и най-вече - на навлизането 
на етерично-маслените кул-
тури. Според брокери на не-
движими имоти, през послед-
ните две-три години в отдел-
ни села в Община Добричка 
земеделските кооперации са 
давали ренти от порядъка на 
90, 100, дори 110 и 120 лева 
за декар.

В хубавите землища купу-
вачите дават различна це-
на, а продавачите, естестве-
но искат по-високи нива. Ма-
совото търсене е от порядъ-
ка на 2200-2300 лв. за декар, 
като основно цените се дви-
жат около 2200 лева за земя 
трета категория в населените 
места на Община Добричка.

В Тервелския край цените 
варират от 1600 до 1900 лв. В 
общините край морето - Бал-
чик, Каварна и Шабла и села-
та около тях цените стигат до 
2500-2600 лв. В община Ге-
нерал Тошево един декар зе-
мя се търгува между 2000 и 
2200 лева.

Освен категорията, върху 
цените влияят и други факто-
ри, сред които са големината 
на парцела и неговото разпо-
ложение. Има землища с не-
плодородна земя, пета кате-
гория - камък, жълта пръст. 

За нея хората не могат да по-
лучат висока цена, нищо, че 
земята е близо до населено-
то място.

Пазарът на земеделските 
земи е цикличен, със своите 
пикове и спадове. Търсене-
то се активизира, когато зе-
меделските производители 
реализират своята продук-
ция и имат налични парични 
ресурси. Купувачите на паза-
ра пък са няколко вида. Има 
частни физически лица, кои-
то инвестират с цел да си 
осигуряват доходи от рента. 
Други - арендатори и земе-
делски стопани, купуват, за 
да обработват земеделска-
та земя. Експерти твърдят, 
че цената е по-висока в слу-
чаите, в които срокът на до-
говора за аренда изтича или 
остават година-две до края. 
Тогава може да се догова-
ря по-висока цена на черно-
зема. Но, когато договорът е 
току-що сключен и има дълъг 
период до изтичане на срока, 
цената, която може да се по-
лучи, е по-малка.

Сред тенденциите през по-
следните години познавачи-
те на пазара на недвижими 
имоти открояват и предлага-
нето на полета с насаждения 
от лавандула. Цените и тук 
са различни и зависят от то-
ва колко годишна е лаванду-
лата, каква е честотата на за-
сяване, какви грижи са пола-
гани за земята.

Публичен търг
Община Генерал Тоше-

во обявява публичен търг 
с тайно наддаване по ре-
да на Закона за общин-
ската собственост за от-
даване под наем за сто-
панска 2019-2020 година 
на земеделски земи от об-
щински поземлен фонд. 
Заповедта за откриване 
на тръжната процедура и 
опис на поземлените имо-
тите са публикувани на 
сайта на Община Генерал 
Тошево.

Депозитите за участие 
в размер на 10лв./дка се 
внасят в касата, находя-
ща се в административ-
ната сграда на Община 
Генерал Тошево или по 
сметка BG04 CREX 9260 
3314 7087 01 при “Токуда 
банк” АД. офис град Гене-
рал Тошево. Тръжна до-

кументация се закупува 
срещу 20.00 лв., до 12:00 
ч. на 09.05.2019 г. и се по-
лучава в стая 305 - отдел 
„Собственост и стопански 
дейности”.

Оглед на обектите мо-
же да се извърши все-
ки работен ден до де-
ня, предхождащ деня на 
търга след закупуване на 
тръжни документи.

Депозит и заявления 
за участие се приемат до 
15:00 ч. на 09.05.2019 г.

Търгът ще се проведе 
на 10.05.2019 г. от 09:00 
ч. в Общинска админи-
страция град Генерал 
Тошево, зала „Дора Га-
бе“, трети етаж. Допълни-
телна информация може 
да получите на телефо-
ни 05731/20-20, вътр.25 и 
05731/8939.

Дни преди Великден Народно читалище „Иван Вазов-1946“, 
кв. Пастир организира конкурс за най-добре боядисано 
и украсено великденско яйце. В него се включиха деца, 
които с удоволствие показаха своите творчески умения и 
възможности, като за най-добре представителите се имаше 
награди.

Магията и красотата на ромския танц завладяха публиката в зала „Йордан Йовков“ по време 
на концерта, посветен на Международния ден на ромите - 8 април.
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Обяви за приемане на военна служба
О Б Я В А

за приемане на военна служба, след провеждане конкурс 
на лица завършили граждански средни или висши училища в 

страната и в чужбина
Със заповед №ОХ-307/27.03.2019 г. на министъра на от-

браната на Република България са обявени за заемане след 
провеждане на конкурс от лица завършили граждански сред-
ни или висши училища в страната и в чужбина, 42 (четириде-
сет и две) вакантни длъжности от състава на 68-ма бригада 
„Специални сили”, както следва:

1. В.Ф. 32990 - Пловдив: 5 /пет/ длъжности;
2. В.Ф. 54120 - Пловдив: 24 /двадесет и четири/ длъжности;
3. В.Ф. 52630 - Пловдив: 4 /четири/ длъжности;
4. В.Ф. 48650 - Пловдив: 9 /девет/ длъжности.
Срок за подаване на заявленията - до 18.06.2019 г.;

О Б Я В А
за приемане на военна служба след провеждане конкурс 

на лица завършили граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина

Със заповед №ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на от-
браната на Република България са обявени за заемане след 
провеждане на конкурс от лица завършили граждански сред-
ни или висши училища в страната и в чужбина, 26 (двадесет и 
шест) вакантни длъжности от състава на СТАЦИОНАРНА КО-
МУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, по воен-
ни формирования и брой вакантни места, както следва:

1. В. Ф. 26340 - 4 бр.
2. В. Ф. 46390 - 4 бр.
3. В. Ф. 36450 - 4 бр.
4. В. Ф. 34610 - 6 бр.
5. В. Ф. 26050 - 3 бр.
6. В. Ф. 38410 - 5 бр.
Срок за подаване на заявленията - до 17.07.2019 г.;

О Б Я В А
за приемане на служба в доброволния резерв на български 

граждани, завършили граждански средни или висши училища.
Със заповед №ОХ-309/19.02.2019 г. на министъра на от-

браната на Република България, са определени за приема-
не на служба в доброволния резерв, от български граждани, 
завършили граждански средни или висши училища в страна-
та и в чужбина на 222 (двеста двадесет и две места) вакант-
ни длъжности от състава на Съвместното командване на си-
лите, Военноморските сили и Централно военно окръжие по 
военни формирования и брой вакантни места, както следва:

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
1. В. Ф. 56060 - СОФИЯ - 3 бр.
2. В. Ф. 52510 - ПЛЕВЕН  - 1 бр.
3. В. Ф. 54650 - ВИДИН  - 1 бр.
4. В. Ф. 54250 - ХАСКОВО - 1 бр.
5. В. Ф. 54510 - СМОЛЯН  - 1 бр.

ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
1. В. Ф. 22410 - БУРГАС  - 42 бр.
2. В. Ф. 22780 - ВАРНА  - 10 бр.
3. В. Ф. 34590 - БУРГАС  - 5 бр.
4. В. Ф. 22580 - ВАРНА  - 7 бр.
5. В. Ф. 38010 - ВАРНА  - 120 бр.

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
1. В. Ф. 22980 - СОФИЯ  - 30 бр.
Срок за подаване на заявленията до 01.07.2019 г.
Повече информация може да получите от офиса за воде-

не на военен отчет към общината или на телефон: 058/604 
205, както от сайтовете на: Централно военно окръжие: www.
comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци 
от формулярите и подробностите за кандидатстване са из-
ложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, 
ет.4, тел. 058/664 764; 0885/727 774, където се подават необ-
ходимите документи.

По к а н а  з а  с ъ б ра н и е
Управителният съвет на Кооперация „Демокрация“ ЕИК 

834003178 със седалище и адрес на управление град Ге-
нерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ №8, на 
основание чл. 16 от Закона за кооперациите, СВИКВА ре-
довно годишно Общо събрание на кооператорите на 20 ап-
рил 2019 г. от 09:00 часа в залата на НЧ „Светлина - 1941“ - 
град Генерал Тошево, при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на коопе-

рацията за 2018 г.
3. Отчетен доклад на КС за 2018 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на коопера-

цията за 2018 г. и одиторския доклад за 2018 г., приемане 
на решение, относно финансовия резултат на коопераци-
ята за 2018 г.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговор-
ност на членове на УС, Председателя на кооперацията и 
членове на КС за 2018 г.

6. Избор на одитор на кооперацията за 2018 г.
7. Вземане на решение, относно определяне на правила 

за приемане на вътрешни актове по приложението на Зако-
на за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мер-
ките срещу финансиране на тероризма.

8. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, 

събранието ще се проведе същия ден в 10:00 часа на съ-
щото място, при същия дневен ред.

От Управителния съвет

“Futnet Mania 2019”
ви очаква!

В началото на месец май 
„Toshevo Cup“ се завръща с 
нов турнир, който да събе-
ре на едно място любители-
те на най-популярната игра. 
Веднага след Великден ще 
се проведе първото изда-
ние на турнира по джитбол 
„Futnet Mania 2019“. Надпре-
варата ще бъде по двойки 
в отбор, а самата програма 
ще бъде изготвена според 
броя на подадените заявки 
за участие.

Турнирът „Futnet Mania 
2019“ ще се проведе на из-
куственото игрище в Цен-
тралния градски парк на Ге-
нерал Тошево. Там ще бъде 
пригодено специално играл-
но поле за джитбол (footnet 
или football tennis) с мре-
жа и ограничителни линии с 
точните размери за игра на 
джитбол.

Правилата на турнира са 
стандартните за джитбол. 
Играе се 2 от 3 гейма (до 
спечелването на два от въз-
можни три) и до 15 точки в 
гейм (всеки гейм може да за-
върши и при резултат 15:14, 
като не се играе до 2 точки 

разлика).
Записването за участие в 

турнира по джитбол „Futnet 
Mania 2019“ ще бъде до 25 
април.

За записването са необхо-
дими името на отбора и име-
ната на двамата съотборни-
ка в него. Такса за участие 
няма, а наградният фонд е 
повече от изкушаващ - 500 
лева, разпределени между 
първите две места.

Правилата на турни-
ра ще бъдат публикува-
ни във фейсбук страницата 
„Toshevo Cup 2018“. Допъл-
нителна информация мо-
же да бъде получена на те-
лефон 0888/56 52 56 или в 
стая 202 на сградата на Об-
щинска администрация.

Схемата на надпревара-
та ще бъде уточнена след 
като стане ясна окончател-
ната бройка на участващи-
те отбори.

Турнирът ще започне на 
7 май, като преди това ще 
бъде направена официална 
пресконференция за уточня-
ване на детайлите и теглене 
на жребий. крат к и  н о в и н и

На 13 и 14 април в НЧ „Свет-
лина - 1941“ - град Генерал Тоше-
во се проведе десетото юбилей-
но издание на Детски фестивал 
„Бялата лястовица“. Мащабното 
музикално събитие събра повече 
от 300 деца от цяла Североизточ-
на България и премина при огро-
мен интерес. Повече подробнос-
ти за форума, може да намери-
те в следващия брой на вестника.

* * *
Библиотеката при НЧ „Отец 

Паисий - 1897“ - село Спасово се 
включи в Осмото издание на кам-
панията „Походът на книгите“ по 
повод Международен ден на дет-
ската книга и рожден ден на голе-
мия разказвач на приказки Ханс 
Кристиян Андерсен. Целта на 
кампанията е насърчаване инте-
реса на децата към четенето и 
книгите. Инициативата започна с 
двете групи на детската градина 
в селото, където бяха проведени 
часове на приказките и продължи 
с много събития с ученици.

Големи музикални таланти
В средата на миналата сед-

мица деца при школата по на-
родно пеене към Център за 
подкрепа и личностно разви-
тие - Център за работа с де-
ца в града, с ръководител Ве-
селина Куцарова, взеха учас-
тие в XXV-то издание на кон-
курса „Моята България“, кой-
то се провежда всяка година 
в град Балчик. На музикалния 
форум нашите деца се пред-
ставиха отлични и спечелиха 
поредните си награди.

Яница Георгиева беше на-
градена с поощрителна на-
града във втора възрасто-
ва група, категория „Поп пе-
ене“. Цветелина Маркова съ-
що спечели поощрителна на-

града във втора възрастова 
група, но в категория „Народ-
но пеене“. Женя Бучекчие-
ва грабна второто място във 
втора възрастова група, кате-
гория „Народно пеене“, а Гер-
гана Новакова е с трето мяс-
то в трета възрастова група 
в същата категория. Мелиса 
Хасан спечели втора награ-
да в трета възрастова група, 
категория „Народно пеене“, 
Полина Николаева също бе-
ше отличена с втора награ-
да в същата категория, но в 
четвърта възрастова група, а 
Станислава Михайлова спе-
чели първа награда в четвър-
та възрастова група, катего-
рия „Народно пеене“.

ВК „Спортист - 99“ пак с Преходната купа
Отборът на ВК „Спортист 

- 99“ - град Генерал Тошево 
спечели за пети пореден път 
традиционния приятелски тур-
нир Преходната купа. Надпре-
варата се провежда на все-
ки шест месеца между тимове 
от различни населени места в 
област Добрич, като домакин-
ството се редува на ротацио-
нен принцип. Този път арена 
на волейболните битки ста-
на спортната зала в село Се-
нокос, където местния състав 
„Вихър“ прие отбори от Гене-
рал Тошево, Шабла, Кардам и 
Гурково.

Любопитен факт за отбе-
лязване е, че и този път, също 
както последните четири изда-
ния на турнира, момчетата от 
ВК „Спортист - 99“ спечелиха 
всичките си срещи без дори да 
загубят гейм в тях. В първия си 
двубой нашите волейболисти 

победиха отбора на Шабла с 
2:0 гейма. Във финалната сре-
ща пък беше победен тимът 
на домакините от „Вихър“ със 
същия резултат. И двата със-
тава демонстрираха спортен 
хъс и характер, борбеност и 
изключително себераздаване, 
но опитът и рутината си казаха 
думата за крайния успех на ти-
ма от нашия град.

Турнирите за Преходната 

купа преминават при все по-
голям интерес, а силно впе-
чатление правят приятелска-
та и спортсменска обстановка 
в залата и на игралното поле.

За отбора на ВК „Спортист - 
99“ на турнира в Сенокос учас-
тие взеха: Валентин Димитров, 
Руслан Томов, Красимир Пан-
чев, Станислав Димитров, Кра-
симир Костадинов, Димитър 
Господинов и Боян Борисов.

Пак и пак и пак! Три пъти поред!
Отборът на село Присад 

спечели за трети пореден 
път футболния турнир, кой-
то Община Генерал Тошево 
организира по повод Между-
народния ден на ромите, кой-

то се отбелязва на 8 април. 
Надпреварата датира от да-
лечната вече 2004 година и 
както обикновено премина 
при огромен зрителски инте-
рес. Всички срещи се играха 

на футболното игрище с из-
куствена трева в Централния 
градски парк на Генерал То-
шево. Първият двубой от тур-
нира започна със символи-
чен начален удар от страна 

на кмета на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров. 
След това започнаха и истин-
ските битки на терена.

В турнира се включиха че-
тири състава - на домакините 
от Генерал Тошево и от села-
та Василево, Присад и Пче-
ларово. В първия полуфинал 
Василево победи Пчеларо-
во, а във втория - Присад на-
дигра Генерал Тошево. Така 
за трета поредна година фи-
налът беше един и същ - той 
противопостави отборите на 
Присад и Василево.

След много обрати във фи-
налната среща, красиви по-
падения, добри отигравания 
и няколко по-груби наруше-
ния, победител отново ста-
на тимът на Присад - за тре-
та поредна година. В герой за 
новите-стари шампиони пък 
пак се превърна техният ли-
дер Ерол Реджебов, който 
стана и голмайстор на тур-
нира.

Първите три отбора в край-
ното класиране получиха ме-
дали, а за шампионите от 
Присад имаше и футболна 
топка. За всички участници 
беше предвидена и парична 
награда.

Волейболистите на ВК „Спортист - 99“ позират с 
Преходната купа, която печелят за пети пореден път.

Ромският турнир по футбол отново предизвика огромен интерес.
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По к а н а  з а  с ъ б ра н и е
Училищното настоятелство при ОУ „Васил Левски“, село Пре-

селенци, община Генерал Тошево кани всички учители на учили-
щето на общо събрание на 3 май (петък) 2019 г., от 11:00 часа, в 
учителската стая на училището при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на Годишния финансов отчет на 
Училищното настоятелство;

2. Приемане на нови членове на Училищното настоятелство;
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото 

място в същия ден от 12:00 часа.
От УС на Училищното настоятелство

 Областен информационен център - Добрич проведе среща 
съвместно с МИГ „Балчик - Генерал Тошево” в зала „Дора Га-
бе“ на Общинска администрация, на коят бяха разяснени и де-
монстрирани стъпките по подаване на проектни предложения 
чрез Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Екипът на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ ще представи мяр-
ка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмерките 19.2 - 
2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП 
“ и 19.2 - 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприяти-
ята“ от Стратегията за водено от общностите местно раз-
витие.

из г о д н и о ф е р т и
НАЕМАМ земеделска земя в землището на община Генерал 

Тошево. Изплащам годишна рента в размер на 110 - 130 лева в 
зависимост от категорията и местоположението на земята. Теле-
фон за връзка: 0887/ 217 411.

ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в квартал Пастир. 
Справки на тел. 0894/373-668.

ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100 кв. м. 
и прилежащо дворно място 100 кв. м. Цена по договаряне. Теле-
фони за връзка: 0877/167-883. 0888/430-187.

ТПК „ТРУД“ отдава помещения под наем в сградата на админи-
страцията на ул. „Трети март“ №5, 2 етаж. За справки: 05731/23 22.

ТЪРСЯ квартира за възрастен мъж в къща с вътрешна баня и 
тоалетна. За справки: 0877/807-644.

„Бъдещето на Добруджа…“

Росен Иванов: Само талант не е достатъчен, трябва
да положиш много труд и усилия в името на успеха

Днешните деца са луди 
по футбола, бокса и тени-
са. Обичат също така и бас-
кетбола и волейбола. Защо и 
как се увлече точно по вдига-
нето на тежести?

- Това се случи преди око-
ло година и половина. Тогава 
в нашето училище пристигна 
треньорът Димитър Димитров, 
който създаде клуб по вдигане 
на тежести. Оборудва кабинет 
и децата започнаха да се съби-
рат, за да тренират. Много мои 
съученици също се включиха в 
заниманията. От тях разбрах 
за този спорт и сякаш от нищо-

то се запалих и аз. Още с пър-
вите няколко вдигания на щан-
гите, разбрах, че този спорт ми 
харесва много.

Тренираш малко повече от 
година, а вече имаш сериоз-
ни постижения. Каква е тай-
ната на успеха?

- Тайната на успеха се крие 
във всекидневния труд, който 
трябва да полагам в залата и 
на подиума. Усилените трени-
ровки са много по-важни от та-
ланта, който притежаваш. За-
щото ако не го развиеш с раз-
лични упражнения и си мързе-
лив, със сигурност няма да по-

стигнеш нищо.
Изтласкване или изхвър-

ляне - кое харесваш повече и 
в кое си по-добър?

- Определено движението 
изтласкване ми харесва пове-
че. Може би, защото се чувст-
вам много по-уверен в него. 
Но за да бъда успешен, тряб-
ва да работя много и в изхвър-
лянето.

На какво те учи твоят тре-
ньор Димитър Димитров?

- Моят треньор ме учи пре-
ди всичко на дисциплина. Ви-
наги повтаря, че трябва да бъ-
да много трудолюбив и учено-
любив. Образованието и спор-
та да вървят ръка за ръка. А 
това се постига с много дисци-
плина. Освен това той винаги 
ми казва, че ако полагам тези 
усилия докато спортувам, това 
ще ми помогне и в живота, ко-
гато порасна.

Кое според теб е най-ва-
жното нещо, за да бъдеш 
успешен спортист? Талант, 
много усърдни тренировки 
или нещо друго?

- Всичко е важно. Поняко-
га дори талантът и усърдните 
тренировки не стигат. Трябва и 
малко късмет. Винаги е по-лес-
но, когато разполагаш с някак-
ви заложби и нещата се полу-
чават по-лесно. Но пак не ста-
ва без много труд. Затова ми-
сля, че най-важно е да трени-
раш усърдно, никога да не се 
отказваш и да преследваш це-
лите си докрай. Тогава със си-
гурност ще бъдеш успешен 
спортист.

Какви амбициозни цели 
във вдигането на тежести си 
си поставил в личен план?

- Имам една единствена 
мечта, свързана с този спорт 
- някой ден да стигна до све-
товния връх и да чуя българ-
ския химн.

Какъв според теб е пътят, 
който трябва да следващ, за 

да постигнеш целите си?
- Преди всичко трябва да бъ-

да здрав. Още съм много ма-
лък, но в този спорт трябва да 
се пазя от контузии и наранява-
ния. Едно неправилно движе-
ние може да се окаже фатал-
но. Трябва да се подготвям до-
бре, да слушам моят треньор 
и неговите препоръки и да да-
вам всичко от себе си. Така, до-
ри да не успея, ще знам, че съм 
опитал и не съм се предал.

На 20 май има Държавно 
лично първенство в Хаско-
во. Какво да очакваме от теб 

там?
- В Хасково ще се опитам от-

ново да взема медал. Надя-
вам се да бъда в добра фор-
ма и най-накрая да се пребо-
ря за първото място. Имам две 
втори места, но все още нямам 
златен медал. Ще дам всичко 
от себе си, за да го спечеля.

Какво би посъветвал дру-
ги младежи като теб, които се 
занимават със спорт и искат 
да постигнат нещо голямо?

- Бих ги посъветвал никога 
да не се отказват. Да преслед-
ват своите цели и мечти. Вина-

ги ще има трудности и пътят 
няма да е лек, но когато успе-
хът дойде, ще бъде много це-
нен. Ще се почувстват горди и 
ще се мобилизират още пове-
че. Трябва да се раздават на 
100% и да бъдат всеотдайни.

В края на този разговор 
може да пожелаеш нещо на 
нашите читатели.

- Пожелавам на всички да 
бъдат живи и здрави и да пре-
карат едни хубави Великден-
ски празници. И да очакват 
много добри класирания от на-
шия отбор.

Росен Иванов се подготвя усилено в залата по вдигане на тежести с единствената мисъл в ума 
си – да се представи отлично на предстоящото в Хасково Държавно първенство и най-накрая да 

спечели златния медал в своята категория.

Росен Иванов дължи успехите си на своя треньор  
Димитър Димитров.

Това е Росен Иванов. Той е на 12 години. Занимава 
се с вдигане на тежести едва от година и половина, 
но вече натрупа солиден опит в този спорт и успехи-
те не закъсняха. Ученикът от село Дъбовик е VII клас 
в ОУ „Хр. Смирненски“, тежи 45 кг. и вече може да се 
похвали с това, че вдига 50 кг. в изхвърлянето и 62 
кг. в изтласкването – едни отлични цифри за него-
вата категория. Два пъти е сребърен медалист от 
Държавни първенства, а през 2018 г. остана на тре-
то място в местната класация „Спортист на годи-
ната“. Това е един разговор за тежките тренировки, 
успехите, мечтите и бъдещето. Един разговор с „Бъ-
дещето на Добруджа…“


