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7 изпълнения на финал в
„Добруджа търси таланти“

В началото на миналата 
седмица в НЧ „Светлина - 
1941“ в град Генерал Тоше-
во се проведе кастинг за кон-
курса „Добруджа търси та-
ланти“. На сцената на чита-
лището се изявиха около 80 
самодейци в 28 изпълнения 
(индивидуални или групови) 
от Генерал Тошево, Кардам 
и Малина.

Всички изпълнения бяха 
оценявани на момента от 
четиричленно жури в със-
тав: Николай Нейчев, Милан 
Илиев, Дони Колев и Здрав-
ко Тошев. От регионалния 
етап в град Генерал Тоше-
во напред в следващата фи-
нална фаза на надпревара-
та продължиха седем из-
пълнители. Това са: Живко 
Живков (китара), Преслава 
Господинова (народно пее-
не), Стелияна Маринова и 

Добромира Кирчева (скеч), 
Доротея Александрова (поп 
и рок пеене), Вокална гру-
па „Бялата лястовица“, Фол-
клорна група „Китка“ и Фол-
клорен танцов ансамбъл 
„Българка“. Всички те ще 
вземат участие в заключи-
телния тур заедно с победи-
телите от другите общини в 
областта. Наградният фонд 
включва безплатен запис на 
песен в студио и много дру-
ги награди.

Шоуто „Добруджа тър-
си таланти” се реализира 
за първа година от Народ-
но читалище „Добрич-2017“ 
- град Добрич, под патрона-
жа на Областния управител 
на Добрич. Изпълнителите 
имат пълна творческа сво-
бода и са допустими изпъл-
нения във всички жанрове, 
изкуства и пърформанси.

В кастинга за конкурса „Добруджа търси таланти“ в 
Генерал Тошево взеха участие близо 80 изпълнители.

Мащабно залесяване на общински терен
по случай Световния ден на гората

Освен общински служители, в акцията се включиха деца и 
младежи, както и служители на горското стопанство в града
На 21 март, когато отбелязва-

ме Световния ден на гората, в 
Генерал Тошево се проведе ма-
сова акция по залесяване, орга-
низирана от Общинска админи-
страция. За целта, беше осигу-
рен и подготвен общински терен 
от 2,5 дка, върху който ще бъ-
де създадена младата гора от 
кедър и червен дъб, които бяха 
предоставени от Държавно гор-
ско стопанство - Генерал Тоше-
во.

Събитието започна с крат-
ка музикална програма, подгот-
вена от Център за работа с де-
ца, след което приветствие към 
присъстващите отправи кметът 
на община Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров. В него той из-
рази огромното си задоволство 
от факта, че толкова много де-

ца са изявили желание да се 
включат в акцията и припомни, 
че освен образованието, опаз-
ването на околната среда и от-
говорното отношение към гори-
те са най-доброто, което можем 
да направим за идните поколе-
ния. Кметът пое ангажимент, та-
кива акции да се осъществяват 
всяка година в различни населе-
ни места на общината.

На проявата присъства и ди-
ректорът на Горското стопан-
ство инж. Йорданка Найденова 
и нейният екип.

В акцията по засаждане на 
фиданки се включиха деца от 
трите детски градини в града 
и младежи от трите училища и 
Център за подкрепа за лично-
стно развитие (ЦРД).

Световния ден на гората се 

отбелязва на 21 март от 1972 
година, по инициатива на 23-
ата сесия на Европейската кон-
федерация по земеделие, под-
крепена от Организацията на 
ООН по прехрана и земеделие, 
за да се защити флората и фа-
уната на горите. Горите са при-
родно богатство, благодарение 
на което въздухът и водата са 
чисти и което представлява сре-
да за живот и развитие на раз-
нообразие от растения и живот-
ни. Наред с това горите имат и 
важно стопанско значение за 
икономиката на дадена страна. 
Затова всеки носи отговорност 
за опазването на това природ-
но богатство, за неговото раз-
витие и рационално използва-
не в името на благоденствието 
на страната.

За втора година 
поред село 

Кардам ще бъде 
домакин на 

турнир по конен 
спорт в памет 

на доцент Тодор 
Тодоров.

2 стр.

Един разговор 
със Симона 

Йорданова за 
родния фолклор, 

българската 
народна музика 
и ценностите у 

младите.
4 стр.

Деца от детските градини и училища в града се включиха заедно с кмета Валентин 
Димитров в акцията по залесяване на Световния ден на гората.

Съдът влезе в училищата с чудесна инициатива
През миналата седмица 

стартира инициативата на Ра-
йонен съд - град Генерал Тоше-
во „Децата и съда“. Образова-
телната кампания сред учени-
ците в нашата община се реа-
лизира с подкрепата на Регио-

налното управление по образо-
ванието град Добрич. Целта на 
поредицата от събития е деца-
та да научат повече за съда и 
съдебната система в Република 
България чрез изнасяне на те-
матични лекции, съобразени с 

възрастовата им група, както и 
предоставяне на информацион-
ни брошури изготвени от съда.

В началото на седмицата 
лекции бяха изнесени пред уче-
ници от СУ „Н. Вапцаров“ - град 
Генерал Тошево и ОУ „Йордан 

Йовков“ - село Красен, ОУ „Ва-
сил Левски“ - село Преселен-
ци и ОУ „Йордан Йовков“ - се-
ло Спасово. На 25 март беше 
посетено ОУ „Хр. Ботев“ в село 
Кардам, а на 26 и 27 март са ви-
зитите в ОУ „Хр. Смирненски“ - 
град Генерал Тошево.

В рамките на един учени-
чески час лекторът Димо Вод-
каджиев разказва на деца от 
четвърти до седми клас как-
во представлява съдът, как из-
глежда той, как изглежда една 
заседателна зала, кой участва 
в едно съдебно заседание, как-
во е допустимото облекло в съ-
да и редица други теми, свър-
зани с тази институция. Обра-
зователният урок преминава 
неусетно, като учениците де-
монстрират голям интерес и 
познания към материала и ви-
наги отговарят на зададените 
въпроси от лектора. Освен то-
ва децата не спират да задават 
въпроси, свързани с лекцията 
за съда.

Продължава на 2 стр.Децата от ОУ „Васил Левски“ - село Преселенци са видимо доволни след края на лекцията.

Лице в лице с гражданите
На 29 март (петък) 

от 10:30 часа кметът 
на Община Генерал 
Тошево Валентин 
Димитров ще за-
стане лице в лице 
с гражданите в тра-
д и ци о нна т а 
си публич-
на среща 
„Попитай 
к м е т а “ . 
Домакин 
на изне-

сената приемна ще 
бъде Клуб на пен-
сионера 1 на ул. 
„Опълченска“. Там 
всеки желаещ мо-
же да зададе свои-
те въпроси и да от-

прави пред-
л о ж е н и я 
към кме-
та на об-
щината. 
Заповя-
дайте!

 Със заповед 676/ 05.07.2017 на кмета на община Гене-
рал 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, определен 
за това - 1 час.
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Тодоровден в село Кардам
На 30 март (събота) за вто-

ра година поред стадиона в 
село Кардам ще приеме до-
макинството на силен тур-
нир по конен спорт. И през 
тази година в селото ще бъ-
де организиран празник в па-

мет на народния представи-
тел от област Добрич доцент 
Тодор Тодоров, вдъхновен 
от Тодоровден (по стар стил) 
или още познат като Кон-
ския Великден. Преди сама-
та надпревара, която започ-

ва в 10:00 часа, ще бъде от-
служен водосвет на поляните 
край Кардам.

Според предварителните 
заявки в турнира ще се вклю-
чат повече от 20 участника с 
над 30 елитни коне и кобили 

от цяла Североизточна Бъл-
гария. Те ще се представят 
в най-масовата, но и най-ин-
тересна дисциплина в конния 
спорт - прескачане на препят-
ствия (конкур-ипик) в класове-
те „Н“ и „Л“. В рамките на тур-
нира ще се проведат и посло-
вичните за добруджанския 
край кушии и надбягване с ка-
ручки.

Тодоровден е известен 
още с имена като Конски Ве-
ликден или Съботата след 
Сирни заговезни. В този ден, 
според традицията, се праз-
нува главно за здраве на ко-
нете. В църковния кален-
дар се почита памет на све-
ти великомъченик Теодор 
Тирон. В народната ни тра-
диция най-интересният мо-
мент от Тодоровден е кушия-
та, надбягването с коне. При 
изгрев-слънце мъжете спли-
тат опашките и гривите на ко-
нете, украсяват ги с мъниста, 
пискюли и цветя и ги отвеж-
дат на водопой. Жените за-
месват обредни хлябове, ка-
то дават от тях и на конете. 
Варят и жито, което се бла-
гославя в храма. После идва 
ред на любимото на всички 
конно състезание.

Отлично представяне
Учениците на ПГ по земе-

делие „Тодор Рачински“ - град 
Генерал Тошево за пореден 
път доказаха, че знаят, могат 
и се борят с предизвикател-
ствата пред тях. Деца от де-
сети и единадесети клас, съ-
брани в отбор, заеха престиж-
ното 8 място на Националния 
кръг в Международния кон-
курс за статистически плакат, 
организиран от Международ-
ната асоциация (IASE), обра-
зователна секция на Между-

народния Статистически Ин-
ститут (ISI). В България това 
състезание се провежда от 
Националния Статистически 
Институт (НСИ).

В конкуренцията от 26 от-
бора, учениците от нашия 
град се представиха повече 
от отлично и оставиха зад се-
бе си елитни математически и 
икономически гимназии от ця-
лата страна. Гимназията бе-
ше се представена с отбор в 
състав:

Георги Костов - XI „a“ клас;
Станислава Йорданова - XI „a“ клас;
Виктория Великова - XI „a“ клас;
Полина Евелинова - X „a“ клас;
Кристофър Петров - X „a“ клас;

Ментори на отбора бяха: Ангел Ангелов и Галина Митова.

Крат К и  н о в и н и
Ученици от ПГ по земеде-

лие „Тодор Рачински“ - град 
Генерал Тошево са на учебно 
посещение в град Винковци, 
Хърватия. Проектът се орга-
низира по програма „Еразъм“, 
а продължителността му е 
две седмици. Там децата от 
нашето училище ще се обуча-
ват заедно със своите връст-
ници от Хърватия и ще разви-
ват уменията си в областта 
на земеделието.

В първите дни от посеще-
нието, учениците от ПГ по зе-
меделие „Тодор Рачински, 
разгледаха местното учили-
ще, оранжериите и обнове-
ния разсадник на град Вин-
ковци. След това децата бяха 
запознати с тайните на при-
саждането на цветя и ряза-
нето на овошки и лози. Уче-

ниците калибрираха плодо-
ве и пикираха растения. В де-
ня преди редакционното при-
ключване беше посетен Дър-
жавния конезевод „Джаково“, 
където бяха разкрити тайни-
те на създаването на порода-
та „Липицанер“.

***
Петима пияни или дроги-

рани шофьори са прибрани 
за 24 часа в ареста през по-
следните два дни на минала-
та седмица. Според бюлети-
на на Областната дирекция 
на МВР, рекордът е на 45-го-
дишен жител на село Изворо-
во, община Генерал Тошево. 
Той е заловен да шофира в 
Генерал Тошево лек автомо-
бил „Форд” със съдържание 
на алкохол от 2,96 промила в 
издишания въздух.

Културен календар на Община Генерал Тошево (април-юни)
Месец април:

1 април - Сатиричен спек-
такъл, срещи и изложби по 
повод Деня на хумора и ше-
гата.

7 април - Международен 
ден на здравния работник. 
Тържества.

8 април - Международен 
ден на ромите. Концерт, тър-
жество, турнир по футбол.

10 април - 75 годишнина 
на Народно читалище „Йор-
дан Йовков 1943 село Люля-
ково“.

13 април - Десети Регио-
нален фестивал на детския 
танц ”Бялата лястовица”.

15-24 април - Седмица на 
детската книга и изкуства-
та за деца. Детски утра, за-
бави, часове на приказките 
и др.

18 април - Международен 
ден за опазване на паметни-
ците на културата.

20 април - 143 г. Априлско 
въстание. Тържества и вит-
рини по повод годишнината.

20 април - Лазаровден. 
„Лазарки ходят из село” - ри-
туали по населените места.

23-24 април - Маратони 

на четенето в библиотеки и 
училища по повод Междуна-
родния ден на книгата.

21 април - Общински фол-
клорен празник „Цветница”.

22 април - Световен ден 
на земята. Тържества, кон-
курси, изложби на обредни 
хлябове.

22-28 април - Великден-
ски празници. Литургии в 
храмовете. Общинска из-
ложба „Великденско вдъх-
новение“. Прояви в града и 
общината. Комплексна про-
грама.

29 април - Великденско 
добруджанско надсвирва-
не на инструментални гру-
пи. Галаконцерт със специа-
лен гост.

Месец май:
2 май - Събори в село Гра-

дини, село Капиново и село 
Писарово. Общоселски тър-
жества.

6 май - Гергьовден. Ден 
на храбростта и Българска-
та армия. Тържество „Гер-
гьовска люлка“ в град Гене-
рал Тошево.

6 май - Шести Фолклорен 
събор „Гергьовска люлка” - 

село Изворово.
6 май - Събори в села-

та Дъбовик, Люляково, Из-
ворово, Равнец , Сираково, 
Сърнено и Конаре. Храмо-
ви празници в селата Пресе-
ленци и Дъбовик.

9 май - Ден на победа-
та. Тържества и срещи с ве-
терани от войните и руски 
граждани от общината.

9 май - Ден на Европа. 
Тържества. Събори в селата 
Чернооково и Великово.

9-10 май - Празници на 
руската култура в село Кар-
дам.

11 май - Ден на библиоте-
каря и на читалищните дей-
ци. Дарителска кампания 
„Подари книга”.

12 май - XXIII Национален 
конкурс за млади изпълните-
ли на кавал и добруджански 
народни песни „Иван Георги-
ев” - село Дъбовик.

11-24 май - Празници на 
българската просвета и кул-
тура и на славянската пис-
меност. Комплексна програ-
ма.

18 май - Международен 
ден на музеите. Концерт и 

масови прояви. Ден на от-
ворените врати в ИМ - Гене-
рал Тошево. Нощ на музеи-
те. Откриване изложба „Съ-
кровищата на земята“ - гос-
тува Национален музей „Зе-
мята и хората“ - София.

21 май - Храмов празник 
„Св. Константин и Св. Елена“ 
в село Калина. Освещаване 
на параклиса.

22 май - Храмов празник 
„Св. Николай Летни”. Събор 
в село Красен. Общоселско 
тържество.

24 май - Ден на българ-
ската просвета и култура и 
на славянската писменост. 
Манифестация и общоград-
ско тържество.

24 май - Събори в села-
та Житен, Преселенци и Го-
рица.

Месец юни:
1 юни - Международен 

ден на детето. Тържества. 
Общински празник „Вълшеб-
но детство”.

1 юни - Втори Фолклорен 
празник в село Преселенци

„Среща на поколенията“.
1-2 юни - „Мотор фест 

край границата“ - Първи Ре-

гионален събор на рокерите 
край язовир Дрян.

2 юни - Ден на Христо Бо-
тев и падналите за свобода-
та и независимостта на Бъл-
гария. Всенароден помен.

2 юни - Събори в селата 
Росица, Василево и Рогози-
на. Общоселски тържества.

2 юни - Храмов празник на 
храм „Св. Еразъм Охридски” 
в село Василево.

6 юни - Спасовден. Съ-
бор и храмов празник в село 
Спасово.

8-9 юни - VII Национален 
Фестивал за шлагерна и ста-
ра градска песен „Подари ми 
море” в комплекс ”Яница” се-
ло Крапец, община Шабла.

14-16 юни - Събори в се-
лата Малина, Балканци и 
Александър Стамболийски.

16 юни - Петдесетница. 
Събори в селата Кардам и 
Зограф Храмов празник на 
храм „Св. Троица” - село 
Кардам.

Ден на пшеницата в Доб-
руджански земеделски ин-
ститут в село Петлешково.

Земляческа среща в село 
Калина. Общо тържество и 

концерт.
22 юни - Четвърти Нацио-

нален фестивал на лаванду-
лата „Генерал Тошево 2019“.

23 юни - Седми Региона-
лен Еньовски фолклорен съ-
бор „Край язовир Дрян“ - се-
ло Красен.

26 юни-2 юли - Втори На-
ционален пленер по живо-
пис „Бялата лястовица“ - в 
къмпинг село Красен.

28 юни - Годишнина от 
рождението на Иван Вазов. 
Патронен празник на НЧ 
„Иван Вазов - 1946”, квартал 
Пастир.

29 юни - Петровден. Праз-
ник на храм „Св. Ап. Петър и 
Павел“ в село Люляково.

29 юни - Участие в Добру-
джански фолклорен събор 
„Песни и танци от слънчева 
Добруджа” край село Дебре-
не.

Рамазан байрам и Курбан 
байрам. Увеселителни вече-
ри, благотворителни акции и 
др.

Откриване на жътвената 
кампания в общината.

Ритуали по откриване на 
жътвата в ДЗИ и по селата.

Съдът влезе в училищата
Продължава от 1 стр.
В края на всяка една от 

срещите учениците възтор-
жено посрещат идеята да 
нарисуват рисунки, достойни 
за награда, с които да участ-
ват в конкурса „Съдът през 
погледа на децата“, посве-
тен на кампанията. Автори-
те на отличените творби от 
всяко училище ще бъдат по-
канени в Районен съд - Гене-
рал Тошево на 16 април - Де-
ня на Българската Конститу-
ция и професионален праз-
ник на юристите за да полу-
чат награди за проявеното 

творчество и старание. Де-
цата получават и специално 
изработени за инициатива-
та брошури, с които могат да 
запознаят дори и своите ро-
дители и приятели.

За първи път съдебна ин-
ституция от областта в ли-
цето на Районен съд - град 
Генерал Тошево организи-
ра кампания от такъв мащаб 
по собствена инициатива. С 
реализирането на тази идея 
ще се допринесе за повиша-
ване на правната култура на 
учениците от основните кла-
сове.

Общинско по футбол
На 22 март на градския 

стадион в Генерал Тошево 
се проведе общинското пър-
венство по футбол за уче-
ници от V до VII клас. За съ-
жаление тази година в над-
преварата участие взеха са-
мо два отбора - тези на ОУ 
„Хр. Ботев“ - село Кардам 
и ОУ „Йордан Йовков“ - се-
ло Спасово. Заявки за учас-
тие от други училища в об-
щината, включително и две-
те в града - СУ „Н. Вапца-
ров“ и ОУ „Хр. Смирненски“, 
не бяха подадени. При та-
ка създалата се ситуация 
се наложи изиграването са-

мо на един финален дву-
бой. Той трябваше да опре-
дели първенеца на община-
та в тази възрастова група, 
който ще участва във фина-
лите на областното първен-
ство по футбол за ученици в 
град Балчик.

Категоричен успех с 8:0 за-
писа тимът на ОУ „Йордан 
Йовков“ - село Спасово, кой-
то беше видимо по-добър на 
терена от своя опонент. Се-
га на момчетата от Спасо-
во им предстои тежък тест в 
Балчик, където ще трябва да 
премерят сили с местния об-
щински първенец.

Подобни класни изпълнения ще могат да се видят на 30 март от 10:00 часа на 
стадиона в село Кардам.

Двата отбора след финала на общинското първенство по 
футбол за ученици от V до VII клас
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Стартира прилагането на Спогодбата между 
правителствата на България и Молдова

Прилагането на Спогодба-
та за регулиране на трудо-
вата миграция между прави-
телствата на Република Бъл-
гария и Република Молдова, 
която беше подписана в края 
на миналата година, стартира 
от 14.03.2019 г.

Представителите на бизне-
са, които желаят да наемат 
работници от Молдова, могат 
да подават своите документи 
в бюрата по труда. Спогодба-
та ще се прилага за работни-
ци мигранти, които са гражда-
ни на една от двете държави, 
имат сключен индивидуален 
трудов договор по тази спо-
годба и притежават необходи-
мото разрешение за пребива-
ване на територията на друга-
та държава:

а) Работници за първонача-
лен период до една година и 
с възможност за последващо 
продължаване за общ срок до 
три години;

б) Сезонни работници за 
максималния период, съглас-
но законодателството на при-
емащата държава.

Условията на Спогодбата 
ще се прилагат единствено за 
новонаети лица и не са прило-
жими за вече работещи на те-
риторията на Република Бъл-
гария. Съгласно Спогодбата 
и процедурата по прилагане-
то й:

- Посредничеството на 
Агенцията по заетостта е без-
платно.

- Няма определен годишен 
контингент/квота.

- За работниците по спогод-
бата НЕ се изисква разреше-
ние за работа.

- Достъпът до пазара на 
труда се разрешава за зае-
мането на длъжности, за кои-
то по закон не се изисква бъл-
гарско гражданство.

Работодателите могат да 
получат указания и необхо-
димата им информация как-
то от териториалните поде-
ления на Агенция по заетост-
та, така и от електронната 
страница на Агенцията по за-
етостта, рубрика „Спогодби 
и Споразумения за заетост” 
- az.government.bg/pages/
spogodba-moldova/, където са 
публикувани всички необхо-
дими формуляри и условията 
за кандидатстване.

За улеснение е подготве-
на информация с разписани 
стъпки за подбор, наемане и 
започване на работа на ра-
ботниците мигранти по Спо-
годбата.

Работодателите, които про-
явяват интерес, могат да по-
дават документите си във вся-
ко бюро по труда, без ограни-
чение от месторабота и ад-
рес на управление. Фирми, 
извършващи посредническа 
дейност по наемане на рабо-
та, освен когато са работода-
тели, не могат да участват в 
Спогодбата.

Лице за контакти в Дирек-
ция „Бюро по труда“, град Ге-
нерал Тошево: Румяна Дими-
трова, етаж 2, стая 4 или на 
телефон: 05731/45-15.

о Б Я в а
На основание Заповед № 239/12.03.2019г. на Кмета на 

Община Генерал Тошево, чл.14 и чл. 35 от Закона за об-
щинската собственост, във връзка с чл.61 и чл.81 от Наред-
бата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпъл-
нение на Решения №1-13/30.01.2019г., №9-11/20.12.2018г., 
№1-10/30.01.2019г. на Общински съвет Генерал Тошево, е 
ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с яв-
но наддаване, както следва:

I. За продажба на следният недвижим имот - частна об-
щинска собственост: село Йовково - ПИ с идентифика-
тор 34045.501.241 с площ 781кв.м, начална тръжна цена: 1 
952.00лв.

II. За отдаване под наем, за срок от 10 (десет) стопански 
години, считано от стопанската 2018-2019г., на земеделска 
земя от Общински поземлен фонд:

1. Генерал Тошево; поземлен имот: №14711.168.165; НТП, 
категория: Вид територия - земеделска, трета категория, 
НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“; площ: 37 915 кв. 
м.; начална наемна цена 3 412.00 лв./година.

III. За отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години, счи-
тано от стопанската 2019-2020г. на дворно място в град Ге-
нерал Тошево; ПИ № 2277 по ПУП на Промишлена зона; 
площ: 12 296 кв. м.; начална наемна цена: 60 лв./дка.

IV. За отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, по на-
чални тръжни наемни цени, съгласно Тарифата за разме-
ра на базисните наемни цени, определени по зони за обек-
ти, извършващи търговска, производствена и други дейнос-
ти и услуги на територията на община Генерал Тошево към 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество, на следните недвижими имоти 
- общинска собственост:

1. Село Кардам - сграда, находяща се в УПИ №I-137 в кв.7 
по ПУП на селото; площ: 4 кв. м.; начална месечна наемна 
цена: 3.60 лв.

2. Село Житен -помещение за спортна дейност в сграда-
та на бившата детска градина, находяща се в УПИ №IV-цдг 
в кв.15 по ПУП на селото; площ: 50 кв. м,; начална месечна 
наемна цена: 5.00 лв.

3. Село Пленимир - помещение в сградата на кметство, 
находяща се в УПИ №VII в кв. 5 по ПУП на селото; площ: 12 
кв. м.; начална месечна наемна цена: 14.40 лв.

4. Град Генерал Тошево - гараж, намиращ се в УПИ №ХХV 
- болница в кв.65 по ПУП на града; площ: 30 кв. м.; начална 
месечна наемна цена: 21.00 лв.

Публичният търг ще се проведе на 03.04.2019г. от 14:00 
часа в административната сграда на община Генерал Тоше-
во, ул. „В. Априлов” № 5 в залата на третия етаж.

Тръжна документация за имот, обявен за продажба, се по-
лучава в стая 411, срещу 20.00 лв., платими в брой в каса-
та на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 01.04.2019г.

Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под 
наем, се получава в стая 411, срещу 5.00 лв., платими в 
брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на 
01.04.2019г.

Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имо-
та се внасят в касата, находяща се на I етаж в сградата на 
Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка 
BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис 
Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се приемат до 
15:00 часа на 01.04.2019 г. Оглед на обектите може да се из-
върши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на тър-
га след закупуване на тръжни документи.

Обява за търг
ТПК „Труд“ - град Генерал Тошево; ул. „Трети март“ №5, 

обявява публичен търг с явно наддаване на следния недви-
жим имот: застроен урегулиран поземлен имот в пл. №2265 
с площ 23 732 кв. м. и прилежащи сгради:

1. Автоработилница - 226,32 кв. м.;
2. Метално хале с кран - 682,44 кв. м.;
3. Метален цех с кран - 400,00 кв. м.;
4. Метален склад - 202,00 кв. м.;
5. Трафопост - 84,00 кв. м.;
6. Леярна - 64,00 кв. м.;
7. Асфалтова площадка - 3 000,00 кв. м.;
8. Кладенец

При първоначална тръжна цена - 482 001,30 лева без ДДС. 
Огледът ще се извършва всеки работен ден от 15.03.2019 
година до 10.04.2019 година от 08:00 до 12:00 часа по мес-
тонахождението на имота в град Генерал Тошево, ул. „Ва-
сил Априлов“ №67.

Предложенията за участие в търга и закупуване на тръж-
на документация се приемат в административната сграда на 
ТПК „Труд“ - град Генерал Тошево, ул. „Трети март“ №5, вто-
ри етаж при цена от 30,00 лева без ДДС за комплект всеки 
работен ден от 08:00 до 12:00 часа.

Депозитът за участие в търга е в размер на 25 000,00 ле-
ва, които се внасят по банков пътдо 10.04.2019 година в Уни-
кредит Булбанк, град Генерал Тошево. Стъпката за наддава-
не е 5 000,00 лева.

Търгът ще се проведе на 11.04.2019 година от 10:00 часа 
в сградата на ТПК „Труд“ - град Генерал Тошево. При непро-
веждане на търга, повторен такъв ще се проведе след 7 дни 
на същото място и със същия начален час.

За информация: Р. Христов - председател на кооперация-
та: 0885/61 51 75 и 05731/23 22,

Уведомление до земеделските стопани
Съгласно разпоредбите на 

чл. 8. ал.1 от Наредба № 13 
от 26 август 2016 г. за мер-
ките за опазването на пчели-
те и пчелните семейства от 
отравяне и начините за про-
веждане на растителнозащит-
ни, дезинфекционни и дезин-
секционни дейности, лица-
та, които извършват/възлагат 
растителнозащитни, дезин-
фекционни и дезинсекцион-
ни дейности с наземна и ави-
ационна техника, в срок до 3 
дни преди датата на третира-
нето са длъжни да:

1. Уведомят лично (с SMS и/
или по електронна поща) соб-
ствениците на животновъдни 
обекти (пчелини), регистрира-
ни съгласно Закона за ветери-
нарномедицинската дейност, 
разположени в землището на 
населеното място по место-
нахождение на площите, кои-

то ще бъдат третирани, как-
то и собствениците на пчели-
ни, разположени в граничещи-
те землища, за датата и часа, 
в който ще се извърши меро-
приятието;

2. Изпратят уведомително 
писмо до кмета на населеното 
място, в чието землище ще се 
извършва третирането, както 
и до кметовете на населените 
места, чиито землища грани-
чат с третираните площи.

Лицата, които извършват 
тези дейности, могат да полз-
ват информация от регистъ-
ра на пчелините в Република 
България, поддържан от БА-
БХ, както и от регистъра на 
пчелните семейства на под-
вижно пчеларство, който се 
води в кметствата, съгласно 
чл. 8, ал. 1 от Закона за пче-
ларството.

Съгласно чл. 9. ал.1, към 

уведомителното писмо до 
кмета по чл. 8, ал. 1, т. 2 за 
провеждане на растително-
защитни, дезинфекционни и 
дезинсекционни дейности се 
прилага схема на площите за 
третиране, в която се отразя-
ват видът и фенофазата на 
земеделската култура, както и 
видът и фенофазата на култу-
рите в съседните площи.

В случаите на прилагане на 
продукти за растителна защи-
та чрез въздушно пръскане 
към уведомителното писмо се 
прилага копие на разрешени-
ето по чл. 3, ал. 1, т. 1.

След уведомяването по чл. 
8, ал. 1, т. 2 собствениците на 
пчелини са длъжни да пред-
приемат мерки по опазването 
на пчелните семейства от от-
равяне. По преценка на соб-
ствениците мястото на пчели-
на може да бъде обозначено 

с бял флаг.
Третирането на площите, 

посочени в уведомителното 
писмо, не може да продъл-
жи повече от 3 дни за опреде-
лен масив, когато се извърш-
ва с наземна техника, и пове-
че от 5 дни - чрез въздушно 
пръскане.

Възложителят на растител-
нозащитни, дезинфекцион-
ни и дезинсекционни дейнос-
ти уведомява кмета на насе-
леното място и кметовете на 
граничещите населени мес-
та за приключване на трети-
рането.

В случаите, когато обяве-
но третиране не бъде прове-
дено, ново третиране, както и 
всяко следващо третиране на 
площите в същото населено 
място, се извършва след про-
цедурата за уведомяване по 
чл. 8 и 9.

Отварят подмярка 6.3 „Стартова помощ
за малки земеделски стопани”

За втори път в програмния 
период 2014-2020 ще бъде 
отворена подмярка 6.3 „Стар-
това помощ за малки земе-
делски стопани”. Интересът 
към нея расте и това е при-
чината тя да бъде активира-
на отново. Това обобщение 
направи Маринела Георгие-
ва, главен експерт в Терито-
риален областен офис на На-
ционалната служба за съвети 
в земеделието (НССЗ), град 
Добрич.

Финансовата помощ в раз-
мер на левовата равностой-
ност на 15 000 евро е насо-
чена към малките стопанства, 
които имат стандартен произ-

водствен обем между 2 000 и 
7999 евро.

Допустими кандидати са 
тези стопани, които докажат 
доход поне 33% от земедел-
ска дейност. Освен това бе-
нефициентите трябва да 
имат сключени дългосрочни 
договори за земята поне за 
2000 евро стандартен произ-
водствен обем. „Не трябва да 
има разминаване между за-
явените площи по Схемата 
за единно плащане на площ 
(СЕПП), анкетните формуля-
ри и това, което е в стопан-
ството”, уточнява още Мари-
нела Георгиева.

Подмярката дава възмож-

ност всички малки земедел-
ски стопани да бъдат финан-
сово подпомогнати като на-
сърчава увеличаването на 
производствения обем, сти-
мулира модернизирането им 
и неминуемо е свързана с 
опазване на околната среда и 
ефективното земеделско про-
изводство. Очакваният при-
ем в графика на агроминис-
терството е през април-май. 
„Приемът ще бъде достатъч-
но дълъг, за да успеят всички 
желаещи да се включат в под-
мярката. Службата за съвети 
в земеделието подготвя всич-
ки проекти безплатно. Доку-
ментите се подават през ИС-

УН и това също е ангажимент 
на нашата служба”, казва още 
експертът.

Точки за предварителния 
ранкинг ще носят стопанства, 
които отглеждат плодове, зе-
ленчуци, етерично-маслени 
култури и животни, т.е. имат 
производство в приоритетни-
те сектори. Ще се подпомагат 
проекти на физически лица, 
еднолични търговци и коопе-
рации. Важно е да се знае, че 
субсидията ще се изплаща на 
два транша. Дори след полу-
чаване на втората сума има 
три годишен период, в който 
фермерите трябва да спазват 
определени изисквания.

Обществено порицание
Районният съд в град Ге-

нерал Тошево наложи нака-
зания „Обществено порица-
ние“ на двама тийнейджъ-
ри, извършили грабеж в съу-
частие. По силата на постиг-
нато в съдебна зала спора-
зумение във връзка с НОХД 
№00022/2019 на Районен 
съд - Генерал Тошево, 17-го-
дишният М.М.Б. и 19-годиш-
ният А.И.М., и двамата от Ге-

нерал Тошево, се призна-
ха за виновни за извършено 
от тях отнемане на движи-
ми чужди вещи, оставени без 
постоянен надзор.

На основание чл. 23 от На-
казателния кодекс се нала-
га общо на двамата гражда-
ни наказание „Обществено 
порицание“. Съдебният акт 
е окончателен и влиза в си-
ла веднага.

В ъ з П О М и н А н и е
На 27 март 2019 година се 

навършват 11 години от 
смъртта на

ЛАЗАР 
СПАСОВ

Поклон пред светлата ти памет!
От клуб на пенсионера 

„Лазар Спасов“, село Спасово.
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„Бъдещето на Добруджа…“

Симона Йорданова: Родният фолклор е уникален
и само той ще възроди България

Как се появи любовта ти 
към фолклора и българска-
та народна музика?

- Според мен любовта към 
фолклора и българската на-
родна музика винаги е би-
ла в сърцето ми. Мисля и, че 
ще бъде дълго време, неза-
висимо от всичко, което ми 
предостави живота в бъде-
ще. Било е нужно нещо мал-
ко, което да отключи тази лю-
бов и тя да бъде показана. За 
това главни виновници са мо-
ите родителите и семейство-
то ми. При тях народната му-
зика и фолклора винаги са би-
ли на първо място пред други 
стилове и изкуства.

Какво те мотивира на та-
зи възраст да продължа-
ваш да се занимаваш с на-

родно пеене? В днешно 
време младежите все по-
малко се интересуват от 
фолклор, а при теб не е та-
ка?

- Мотивират ме милите и 
добри думи на хората. Сълзи-
те от радост в очите на пуб-
ликата, която съм докосна-
ла със своите изпълнения. 
В България се живее доста 
трудно и поради тази причина 
народната музика и славно-
то ни минало са нещата, кои-
то крепят хората да се борят 
и да живеят. Аз имам инте-
рес и към историята. Мисля, 
че точно историята на бъл-
гарския народ и фолклора са 
двете неща, които са дълбоко 
заложени в сърцето ми и кои-
то ме карат да продължавам 

напред.
Със сигурност си дала 

много на музиката, за да бъ-
деш днес това, което си. Ос-
вен от свободното си време 
от какво друго си се лиши-
ла?

- Мисля, че тепърва ще 
имам какво да давам на му-
зиката, да се изграждам ка-
то човек и изпълнител. Не се 
лишавам чак толкова от сво-
бодното си време.Просто се 
опитвам в името на музиката 
да балансирам всички инте-
реси, които имам и да ми ос-
тава време за всичко. Разби-
ра се, за да си добър, са нуж-
ни много упражнения и това е 
разковничето в името на ус-
пеха. Освен това трябва да 
спазвам добра хигиената на 
гласа и да му давам почивка.

Какви са твоите амбиции 
в творчески аспект?

- Все още не познавам в де-
тайли добруджанския автен-
тичен фолклор. Затова желая 
да науча още много за него. 
Амбицирана съм да продъл-
жавам да се развивам, да ра-
ботя над някои проекти и да 
показвам на България и све-
та, че има една малка област 
и държава с уникален, и един-
ствен по рода си фолклор.

Накъде искаш да продъл-
жиш след завършване на 
средното си образование и 
къде искаш да се реализи-
раш след това?

- В това отношение съм 
леко раздвоена. Не знам как 
ще се развие кариерата ми. 
Желанията ми са или пра-
во, или народно пеене. Това 
са нещата, които ме интере-
суват и обичам. Разбира се, 
и двете имат своите плюсо-
ве и минуси. Като ясно осъз-

навам, че едва ли бих могла 
да живея без музиката. Прос-
то през целия ми съзнателен 
живот винаги е имало музика 
около мен. Правото пък е ед-
на доста различна, но и инте-
ресна материя. Със сигурност 
ще трябва да помисля доста 
добре.

Виждаш ли бъдеще в на-
родното пеене?

- Много ми се иска да имам 
шанс да просперирам с на-
родно пеене. Хората имат 
нужда от това. Народната му-
зика започва да се възражда 
и аз много се надявам все по-
вече хора да имат успехи в 
народната музика.

В края на миналата годи-
на си била на конкурс в Ки-
тай. Би ли разказала нещо 
интересно от посещение-
то си в тази космополитна 
страна - какво те впечатли 
и как местните приеха бъл-
гарската народна музика?

- Участието ми на китай-
ска сцена беше едно от най-
уникалните неща, които са се 
случвали в живота ми до мо-
мента. Много се радвам, че 
родителите ми ме подкрепи-
ха въпреки трудностите. Ця-
лата идея за посещение и 
представяне на България във 
фестивал, който се провеж-
да през 2 години в четвър-
тия по големина град в Китай 
с 15млн. души - Тиендзин бе-
ше невероятна. Всичко там 
е впечатляващо - като запо-
чнем от архитектурата, хра-
ната, та чак до манталите-
та на хората. Имах шанса да 
се запозная отблизо с китай-
ци. Всяка група от всяка от-
делна страна си имаше вода-
чи, които се грижеха за учас-
тниците и за всичко, от което 

се нуждаят. Това бяха местни 
хора от града, които ни разка-
заха и показаха уникални не-
ща. Незабравимо беше и по-
сещението на Великата Ки-
тайска стена и Пекин. Иначе, 
колкото и нескромно да зву-
чи, местното население си-
гурно още говори и си спом-
ня за представянето ни. Бе-
ше чудесно. Китайците са це-
нители и уважават фолклора, 
независимо на коя национал-
ност принадлежи.

Тази година започва по-
вече от хубаво за теб. Учас-
тия и призови класирания 
в престижни конкурси ка-
то „Пиленце пее“ в София 
и „Дунавски славеи“ в Ру-
се. Телевизионна изява в „ 
Иде нашенската музика“ по 
БНТ и едногодишна стипен-

дия от Министерството на 
културата. Какво следва от 
тук нататък?

- Все още не смея да пра-
вя огромни планове. Следват 
участия в благотворителни 
концерти и конкурси, в които 
да се доказвам. Надявам се и 
на изява в още някой телеви-
зионен проект.

В края на този разговор 
можеш да пожелаеш нещо 
на нашите по - млади чита-
тели или просто да ги посъ-
ветваш нещо.

- Желая на всички да не 
спират да мечтаят. Да се бо-
рят за сбъдването на цели-
те си, независимо от всич-
ки пречки и трудности. Нека 
любовта ги съпътства в това, 
което правят, защото тя е ог-
ромна част от успеха.

Симона Йорданова по време на телевизионното си участие 
в предаването „Иде нашенската музика“ по БНТ.

- Прощавайте, може ли да се направи нещо с тази кола?
- Естествено! Трябва да й се свали предната и задната 

броня и между тях да се сложи нова кола…

из г о д н и о ф е р т и
НАЕМАМ земеделска зе-

мя в землището на общи-
на Генерал Тошево. Изпла-
щам годишна рента в раз-
мер на 110 - 130 лева в за-
висимост от категорията и 
местоположението на зе-
мята. Телефон за връзка: 
0887/ 217 411.

ПРОДАВАМ изгодно 
дворно място с вода в квар-
тал 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. Це-
на по договаряне. Телефо-
ни за връзка: 0877/167-883. 
0888/430-187.

ТПК „ТРУД“ отдава по-
мещения под наем в сгра-
дата на администраци-
ята на ул. „Трети март“ 
№5, 2 етаж. За справки: 
05731/23 22.

В рубриката „Бъдещето на Добруджа…“ ще ви за-
познаем със Симона Йорданова. Тя е от град Генерал 
Тошево и е на 17 години. В момента учи в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ – град Добрич – музикална паралелка 
със специалност „народно пеене“ в десети клас. Педа-
гози на талантливото момиче са Мария Димитрова и 
Ваня Друмева, които отриват нови светове пред нея. 
Казва, че не може да живее без българската народна 
музика. Вярва, че фолклорът и миналото на българ-
ския род са онези дребни неща, без които България ня-
ма как да просперира.


