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Добруджански фолклорен събор “Богородица” -
с такава красива магия България ще я има!

Юбилейното двадесето 
издание на най-голямото 
културно събитие в календа-
ра на Община Генерал То-
шево - Добруджански фол-
клорен събор “Богородица”, 
се проведе на 25-ти и 26-ти 
август при много голям зри-
телски интерес и страхот-
но настроение. Чудесна ор-
ганизация и слънчево вре-
ме съпътстваха двата дни 
на проявата която след дъл-

ги години се завърна в ком-
плекс “Добруджански рай” в 
края на града. През вече да-
лечната 1993 година на ед-
на от зелените поляни в ле-
сопарка на Генерал Тошево 
се провежда първото изда-

ние на фолклорния събор. 
Тогава на импровизираната 
сцена пред култовия ресто-
рант “Белите брези” се ре-
дуват състави и индивиду-
ални изпълнители, автен-
тични песни и прочувствени 
рецитали и много бисери на 
народното фолклорно твор-
чество. Инициативата за 
създаването на събора ид-
ва от пенсионерски клуб №1 
в Генерал Тошево с ръково-

дител Елена Колева, първа 
и втора група на пенсионер-
ски клуб №2 с ръководители 
Пенка Монева и Елена Ата-
насова и трети клуб с ръко-
водител Николинка Йорда-
нова. Малко след това Доб-

руджански фолклорен съ-
бор “Богородица” се мести 
на моравата пред комплекс 
“Добруджански рай”, а на-
края и в лятното кино в град-
ския парк. Години по-къс-
но точно за 20-то юбилейно 
издание събитието отново 
се проведе в комплекса на 
края на града.

Форумът, който е запи-
сан и в Националния култу-
рен календар, събра пове-

че от 90 състава за изворен 
фолклор и над 50 индивиду-
ални изпълнители от Севе-
роизточна България. Спе-
циални гости на събитие-
то пък бяха формациите от 
град Твърдица (район Тара-

клия - Молдова), град Тара-
клия (Молдова), село Кри-
ничне (район Болград - Ук-
райна), село Нови Трояни 
(Украйна), село Кубей (Ук-
райна), село Городное (Ук-
райна) и село Зализничное 
(Украйна). Присъствието на 
фолклорните ансамбли от 
Украйна и Молдова превър-
на събора в едно незабра-
вимо преживяване за всич-
ки гости и участници.

 Дълго чаканият култу-
рен форум по традиция бе-
ше официално открит с от-
служването на водосвет за 
здраве и късмет, след кое-
то кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Ди-
митров поздрави всички гос-
ти, участници и организато-
ри на събитието. Събитието 
беше уважено и от двамата 
заместник-кметове Георги 
Георгиев и Деян Димитров, 
много културни дейци, гос-
ти и жители на град Генерал 
Тошево.

Веднага след откриване-
то, първи на сцената се поя-
ви Фолклорен оркестър при 
НЧ “Светлина - 1941” - град 
Генерал Тошево с ръково-
дител Йордан Дяков, кой-
то изпълни няколко добру-
джански мелодии за тон за 
начало на прекрасния фол-
клорен празник. Последваха 
хубави изпълнения на раз-
лични формации от читали-
щата в общината и гости от 

Добрич, Варна и Силистра, 
преди на сцената да се поя-
вят гостуващите състави от 
Молдова. Изпълненията на 
групите от чужбина опреде-
лено бяха кулминацията в 
този първи ден на събора.

Гостите от молдовски-
те градове Твърдица и Та-

раклия изнесоха страхот-
на програма, която се харе-
са на насъбралата се публи-
ка под жаркото слънце. Тан-
цовите групи и фолклорните 
състави от район Тараклия в 
Молдова бяха подготвил не-
забравим репертоар.

Продължава на 3 стр.

Акценти:
Добруджански фолклорен събор “Богородица”  - 1 и 3 стр.
130 години от рождението на Дора Габе  - 1 и 3 стр.
Патилански радости преди новата 
учебна година - 3 стр.
Хлябът поскъпна - 4 стр.
Остават дни до старта на новия футболен сезон - 4 стр.

Средната заплата в
област Добрич е 830 лв.

През второто тримесечие на 
2018 година средната месечна 
заплата за област Добрич е в 
размер на 830 лева, при 1 125 
лева за страната. Това показ-
ват данните на териториална-
та статистика. В обществения 
сектор средното месечно въз-
награждение е в размер на 966 
лева, а в частния сектор - 782 
лева.

Спрямо същия период на 
2017 г. е отчетен ръст от 6,3%. 
Но в сравнение със средното 
ниво за страната размерът на 
средното трудово възнаграж-
дение на работещите в региона 
е с 295 лева по-малко, сочат 
данните на отдел „Статистиче-
ски изследвания“ в Добрич.

Най-високи са заплатите 

традиционно в енергийния сек-
тор - 1270 лева, работещите 
в държавното управление по-
лучават средно по 1094 лева. 
Малко над 1000 лева са ме-
сечните възнаграждения на за-
етите в информационния сек-
тор и далекосъобщенията и 
в образованието. Работници-
те и служителите в строител-
ството имат най-ниски запла-
ти - 623 лева, служителите в 
сектор „Администрация и спо-
магателни дейности“ получа-
ват по 631 лева, сочат обобще-
ните данни. В сравнение с ос-
таналите области на страната 
през второто тримесечие об-
ласт Добрич е на 22-то място 
по показателя средна работна 
заплата.

Признателни граждани, гости и деца се поклониха пред таланта на Дора Габе и поста-
виха цветя на паметника и в село Дъбовик

В Дъбовик отбелязаха 130 години
от рождението на Дора Габе

На 24 август в село Дъбо-
вик беше отбелязана 130-го-
дишнината от рождението 
на великата българска пое-
теса Дора Габе. Тържестве-
ното събитие се състоя в чи-
талището на родното място 
на дъщерята на Златна Доб-
руджа.

Празничната програма 
започна с полагане на цве-
тя пред паметника на Дора 
Габе в двора на културната 
институция, която носи ней-
ното име. Много официални 
лица, гости, жители на село 
Дъбовик и деца от детски-
те градини в Добрич и село 
Пчеларово, отдадоха почит 
на родната поетеса. Същин-
ската част на тържеството 
започна с приветствени ду-
ми на кмета на Община Ге-
нерал Тошево Валентин Ди-
митров. След това събитие-
то продължи с рецитали на 
стихотворения на Дора Га-
бе на деца от детските гра-
дини в Добрич и село Пче-
ларово, които носят нейното 
име. Гостите в залата още 

веднъж си припомниха сти-
ховете “Обич”, “Шаро”, “Ле-
дени приказки”, “Божа май-
ка” и други.

Във фоайето на читали-
щето пък беше подредена 

изложба на детски рисун-
ки по стихове на поетесата. 
Преди десет години за пър-
ви път е проведен междуна-
роден пленер “Дора Габе” 
през нейните очи, с участие-

то на деца от България, Ру-
мъния и Русия. Рисунките са 
от постоянна изложба, която 
винаги може да бъде раз-
гледана.

Продължава на 3 стр.

Вокалните групи от село Кардам отново доказаха, че са едни от най-добрите в наша-
та община.

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Дими-
тров откри юбилейното 20-то издание на Добруджански 
фолклорен събор "Богородица".
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Заради дъждовното лято добивите от лавандула през 
тази година са по-ниски

Община Генерал Тошево

О Б Я В Я В А
I. Публичен търг с явно 

наддаване за продажба на 
недвижими имоти - частна 
общинска собственост, по 
реда на Закона за общин-
ската дейност:

1. Село Малина - двор-
но място, представлява-
що УПИ №ХХ-общ., кв.8 
по плана на селото, 640 
кв.м., №4269/04.04.2018г, 
вх.№849, акт №98 том II, 
вписан на 10.04.2015г., на-
чална тръжна цена 1387.00 
лева, депозит в размер на 
10% от 138.70 лева.

2. Село Снягово - ма-
сивна едноетажна сграда 
(детска градина) и двор-
но място, находящи се в 
УПИ №VII-д.гр., пл.№52, 
кв.9 по плана на селото, 
450 кв.м./4350 кв.м. (за дет-
ска градина и дворно мяс-
то), №3874/26.08.2015г, 
вх.№2980, акт №28 том 
VI, вписан на 27.08.2015г., 
начална тръжна цена 
13068.00 лева/6632.00 лева 
(за детска градина и дворно 
място), депозити в размер 
на 10% от 1306.80/663.20 
лева (за детска градина и 
дворно място).

II. Публичен търг с яв-
но наддаване за отдава-
не под наем на имоти - 
общинска собственост, 
за срок от 5 (пет) години, 
по редна на Закона за об-
щинската собственост:

1. Помещение за копир-
на машина в сградата на 
Общинска администрация, 
находяща се в УПИ №IV-
627 в кв.63 по плана на 
град Генерал Тошево, 8.55 
кв.м., №4029/03.11.2016г, 
вх.№3383, акт №146 том 
VII, вписан на 30.11.2016г., 
начална наемна цена 12.83 
лева, депозит в размер на 
10% от 1.28 лева.

2. Помещения за офис, 
намиращи се на IV етаж в 
сградата на ул. Васил Ап-
рилов” №8, пл.№587 в УПИ 
№XVII в кв.63 по плана на 
град Генерал Тошево, 50 
кв.м., №3995/02.08.2016г, 
вх.№32, акт №98 том V, впи-
сан на 05.08.2016г., начал-
на наемна цена 75.00 лева, 
депозит в размер на 10% от 
7.50 лева.

3. Помещение за спортна 
дейност в сутерена на Об-
щинска болница, ул. “Иван 
Вазов” №15, находяща се 
в УПИ №XXVIII - болница в 
кв.65 по плана на град Ге-
нерал Тошево, 202 кв.м., 
№3818/28.11.2014г, вп.под 
№161, вх.№2739, том VII, 
вписан на 01.12.2014г., на-
чална наемна цена 50.50 
лева, депозит в размер на 
10% от 5.05 лева.

4. Тротоарна площ за по-
ставяне на павилион по ул. 
П.Д. Петков”, находяща се 
пред УПИ №XII-2141 в кв.55 
по плана на град Генерал 
Тошево, 40 кв.м., начална 
наемна цена 48.00 лева, де-
позит в размер на 10% от 
4.80 лева.

III. Публичен търг с яв-
но наддаване за отдаване 
по наем на имоти - общин-
ска собственост, за срок 
от 6 (шест) години, по ре-
да на Закона за общинска-
та собственост:

1. Село Писарово, 
УПИ №V-общ., кв.16, 780 
кв.м., №4262/27.02.2018г, 
вх.№568, акт №184 том I, 
вписан на 06.03.2018г., на-
чална наемна цена 58.00 
лева/дка, депозит в размер 
на 10% от 4.52 лева.

2. Село Писарово, УПИ 
№VI-общ., кв.16, 850 
кв.м., №4263/27.02.2018г, 
вх.№569, акт №180 том I, 
вписан на 06.03.2018г., на-
чална наемна цена 58.00 
лева/дка, депозит в размер 
на 10% от 4.93 лева.

3. Село Писарово, УПИ 
№VII-общ., кв.16, 1000 
кв.м., №4264/27.02.2018г, 
вх.№570, акт №181 том I, 
вписан на 06.03.2018г., на-
чална наемна цена 58.00 
лева/дка, депозит в размер 
на 10% от 5.82 лева.

4. Село Снягово, УПИ 
№I-117., кв.21А, 13430 
кв.м., №3455/21.06.2011г, 
вх.№2162, том V, вписан 
под №75 на 24.06.2011г., 
начална наемна цена 58.00 
лева/дка, депозит в размер 
на 10% от 77.89 лева.

5. Село Пчеларово, 
част от дворно място с 
площ 31354 кв.м., нахо-
дящо се в кв. 38 по плана 
на село Пчеларово, 7000 
кв.м., №364/24.08.2000г, 
вх.№158, акт №4100 том 
VIII, вписан на 08.08.2015г., 
начална наемна цена 58.00 
лева/дка, депозит в размер 
на 10% от 40.60 лева.

Тръжна документация за 
имотите, обявени за про-
дажба се закупува срещу 
20.00 лв., а за имоти, обя-
вени за отдаване под наем 
срещу 5.00 лв., платими в 
брой в касата на община Ге-
нерал Тошево до 12.00 часа 
на 10.09.2018г. и се получа-
ват в стая 408 - отдел „Соб-
ственост и стопански дей-
ности” в административна-
та сграда на община Гене-
рал Тошево;

Заинтересуваните граж-
дани следва да заплатят 
депозит в размер на 10% от 
началната тръжна цена за 
съответния имот.

Депозит и заявки за 
участие се приемат до 
15.00 часа на 10.09.2018г. 
Депозитите за участие се 
внасят в касата, находя-
ща се в административна-
та сграда на община Гене-
рал Тошево или по смет-
ка BG04 CREX 9260 3314 
7087 01 при “Токуда банк” 
АД, офис град Генерал То-
шево. Началните тръж-
ни цени са посочени без 
ДДС. Обявения за купу-
вач на недвижим имот за-
плаща цената, пазарната 
оценка, 3% местен данък 
и 20% дължим ДДС. Оглед 
на обектите може да се из-
върши всеки работен ден 
до деня, предхождащ деня 
на търга след закупуване 
на тръжни документи.

Публичния търг ще се 
проведе на 11.09.2018г. от 
14.00 часа в администра-
тивната сграда на община 
Генерал Тошево, в залата 
на третия етаж. Допълни-
телна информация на теле-
фони 05731/20-20, вътр.13 
и 05731/22-26.

Обява за публични търгове
Публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност за отдаване под наем за 
срок от 5 (пет) стопански го-
дини, считано от 2018-2019 
на маломерни имоти от об-
щински поземлен фонд.

Заповедта за открива-
не на тръжната процеду-
ра и опис на поземлените 
имотите са публикувани на 
сайта на Община Генерал 
Тошево.

Депозитите за участие в 
размер на 10лв/дка се вна-
сят в касата, находяща се в 
административната сграда 
на Община Генерал Тоше-
во или по сметка BG04 CREX 
9260 3314 7087 01 при “Току-
да банк” АД. офис град Гене-
рал Тошево.

Тръжна документация се 
закупува срещу 20.00лв, до 
12.00 часа на 12.09.2018г. и 
се получава в стая 305 - от-
дел „Собственост и стопан-
ски дейности”.

Оглед на обектите може 
да се извърши всеки рабо-
тен ден до деня, предхож-
дащ деня на търга след за-
купуване на тръжни доку-
менти.

Депозит и заявления за 

участие се приемат до 15.00 
часа на 12.09.2018г.

Търгът ще се проведе на 
13.09.2018г. от 09.00 часа 
в Общинска администрация 
гр.Генерал Тошево, зала на 
трети етаж.

***
I. Публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност за отдаване под наем за 
срок от 1 (една) стопанска го-
дина 2018-2019 на земедел-
ски земи от общински позем-
лен фонд.

II. Публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност за отдаване под наем за 
срок от 5 (пет) стопански го-
дини, считано от 2018-2019 
на земеделски земи от об-
щински поземлен фонд.

Заповедта за открива-
не на тръжната процеду-
ра и опис на поземлените 
имотите са публикувани на 
сайта на Община Генерал 
Тошево.

Депозитите за участие в 
размер на 10лв/дка се вна-
сят в касата, находяща се в 
административната сграда 
на Община Генерал Тоше-
во или по сметка BG04 CREX 

9260 3314 7087 01 при “Току-
да банк” АД. офис град Гене-
рал Тошево.

Тръжна документация се 
закупува срещу 20.00лв, до 
12.00 часа на 17.09.2018 г. и 
се получава в стая 305 - от-
дел „Собственост и стопан-
ски дейности”.

Оглед на обектите може 
да се извърши всеки рабо-
тен ден до деня, предхож-
дащ деня на търга след заку-
пуване на тръжни документи.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15.00 
часа на 17.09.2018г.

Търгът ще се проведе на 
18.09.2018г. от 09.00 часа 
в Общинска администрация 
гр. Генерал Тошево, зала на 
трети етаж.

***
Публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност за отдаване под наем 
на свободни пасища, мери и 
ливади от Общински позем-
лен фонд , на собственици 
на пасищни животни, съглас-
но чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за 
стопанска 2018-2019 на ма-
ломерни имоти от общински 
поземлен фонд.

Заповедта за открива-

не на тръжната процеду-
ра и опис на поземлените 
имотите са публикувани на 
сайта на Община Генерал 
Тошево.

Депозитите за участие в 
размер на 10лв/дка се вна-
сят в касата, находяща се в 
административната сграда 
на Община Генерал Тоше-
во или по сметка BG04 CREX 
9260 3314 7087 01 при “Току-
да банк” АД. офис град Гене-
рал Тошево.

Тръжна документация се 
закупува срещу 20.00лв, до 
12.00 часа на 21.09.2018г. и 
се получава в стая 305 - от-
дел „Собственост и стопан-
ски дейности”.

Оглед на обектите може 
да се извърши всеки рабо-
тен ден до деня, предхож-
дащ деня на търга след заку-
пуване на тръжни документи.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15.00 
часа на 21.09.2018г.

Търгът ще се проведе на 
25.09.2018г. от 09.00 часа 
в Общинска администрация 
гр.Генерал Тошево, зала на 
трети етаж.

Допълнителна информа-
ция на телефони 05731/20-
20, вътр. 25 и 05731/8939.

Възможност за инвестиционна подкрепа
на малки земеделски стопанства

Стартира приемът на про-
ектни предложения по под-
мярка 4.1.2. “Инвестиции в зе-
меделски стопанства по Те-
матична подпрограма за раз-
витие на малки стопанства” от 
мярка 4 „Инвестиции в мате-
риални активи“ от Програмата 
за развитие на селските райо-
ни за периода (ПРСР) за пе-
риода 2014 - 2020 г.

Кандидатите ще могат да 
подават своите проектни 

предложения по подмярката 
чрез Информационната сис-
тема за управление и наблю-
дение на средствата от Ев-
ропейските структурни и ин-
вестиционни фондове (ИС-
УН 2020), на интернет адрес: 
http://eumis2020.government.
bg/.

Подмярката предоставя 
възможност за инвестицион-
на подкрепа на малки земе-
делски стопанства, което ще 

спомогне за повишаване на 
конкурентните им предим-
ства. Общият размер на сред-
ствата, които могат да бъдат 
предоставени по процедурата 
за всички одобрени проектни 
предложения възлиза на 24 
447 500 лева. Максималният 
размер на общите допусти-
ми разходи по подмярката за 
един проект е 48 895 лв., като 
за проекти за колективни ин-
вестиции е 136 906 лв.

Кандидатите могат да за-
дават допълнителни въпро-
си и да искат разяснения във 
връзка с условията за канди-
датстване до 3 седмици пре-
ди крайния срок за подава-
не на проектни предложе-
ния. Въпросите се задават 
на електронната поща: rdd@
mzh.government.bg. Крайният 
срок за подаване на проектни 
предложения е 17:30 часа на 
22 октомври 2018 година.

По-ниски добиви от
лавандула през тази година

Добивите от лавандула са 
с почти 50% по-слаби от ми-
налогодишните. Това се дъл-
жи основно на климатичните 
условия и дъждовете, които 
валяха през юни и почти це-
лия юли. Според експерти в 
тази област, точно през юли 
температурите е трябвало 
да бъдат високи, за да цъфне 
лавандулата и да бъде при-
брана навреме. Голяма част 
от насажденията обаче са 
изгнили, а друга част са би-

ли с доста влошено качест-
во. Именно поради тези при-
чини добивите са значително 
по-ниски в сравнение с мина-
лата година.

Местни производители пък 
споделят, че за тях притес-
нително е и че освен ниските 
добиви, показателите на мас-
лото също не са много добри. 
Въпреки това от бранша са 
сигурни, че индустрията на 
ароматерапията търси и мас-
ло с по-ниско качество.

Борбата с Африканската
чума продължава

Към дата 22-ри август 
над 110 километра от общо 
133-километровото съоръже-
ние за превенция срещу Аф-
риканската чума по свинете 
(АЧС) вече са изградени. То-
ва обяви заместник-минис-
търът на земеделието, хра-
ните и горите Атанас Добрев 
по време на контролни про-
верки в района на ГКПП Ду-
ранкулак и ГКПП Кардам и по 
цялото протежение на оград-
ното съоръжение, простира-
що се от Силистра до Дуран-
кулак.

„България е първата стра-
на, която прави превенция 
преди още заболяването да 
е установено на територия-
та й”, подчерта заместник-
министърът. „Изключително 
благодарни сме на колеги-
те от държавните предприя-
тия и от структурите на ИАГ 
за разбирането и добрата ра-
бота, която извършват на те-
рен по границата - не само 
изграждане на оградата, но и 
обходи за охрана, наблюде-
ние и анализ на миграцион-
ното поведение на животни-
те около съоръжението”, до-
бави заместник-министърът. 
Той посочи, че в разгара на 

летния сезон въпреки прена-
сочването на част от ресурса 
към северната граница, слу-
жителите продължават дей-
ностите по контрол и охрана 
в горите на територията на 
цялата страна.

По време на проверка-
та, извършена съвместно с 
регионалните структури на 
Българската агенция по без-
опасност на храните (БАБХ), 
беше установено и че на вхо-
довете към България на гра-
ничните пунктове с Румъния 
са поставени вани с дезин-
фекционни разтвори и душо-
ви установки за транспорт-
ните средства, влизащи в 
страната. Прави се постоян-
на проверка на колите и пре-
минаващите граждани за на-
личие и пренасяне на хра-
ни, съдържащи продукти от 
свинско месо.

Директорът на Областната 
дирекция на БАБХ в Добрич 
д-р Каменов посочи, че вна-
сянето на такива продукти е 
забранено и те се конфис-
куват и поставят в хладилни 
камери на БАБХ на гранични-
те пунктове.

По материали на 
областните медии
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Добруджански фолклорен събор “Богородица”
Продължава от 1 стр.
След края на първия ден от 

събора, точно в 18:00 в лятно-
то кино на града, концерт из-
несе известният Капански ан-
самбъл от град Разград. По-
вече от 250 жители се съ-
браха край сцената за да се 
насладят на невероятните 
умения на гостите от Лудого-
рието. За капанците казват, 
че са една от най-древните 
eтнографски групи у нас. Са-
мите те смятат себе си най-
старото и най-чисто българ-
ско население в района. Не 
според едно и две изследва-
ния, те са преки потомци на 
прабългарите. Още през да-
лечната 1956 година се раж-
да Капанският ансамбъл с 
идеята да издирва, творче-
ски да обогатява и предста-
вя най-характерното от бита, 
музиката, песните и танците и 
обредния календар на капан-
ците.

Днес професионалният ан-
самбълът за народни песни и 
танци показва и многоцветна-
та палитрата на българския 

фолклор от всички етнограф-
ски области на страната. На 
сцената на лятното кино бе-
ше претворена красотата на 
автентичните фолклорни об-
разци и пресъздадени с мо-
дерен прочит много произве-

дения на фолклорна основа. 
Ансамбълът впечатли още 
с майсторска сценична ин-
терпретация и популяризи-
ране на многообразието на 
българската инструментал-
на и песенна музика, народен 
танц и костюми.

Вторият и последен ден 
на Добруджански фолклорен 
събор “Богородица” започ-
на много силно. Той старти-
ра с чудесните изпълненията 
на децата от Клуб “Фолклор-
ни традиции” при ЦПЛР - град 
Генерал Тошево с ръководи-
тел Веселина Куцарова; група 
за автентичен фолклор “Чер-
ноочки” при НЧ “Стефан Ка-
раджа - 1941” - село Черноо-
ково и вокална група “Кардам-
ки” и мъжка фолклорна група 
при НЧ “Пробуда - 1941” - се-
ло Кардам. Малко след всич-
ки тях на сцената се появиха 

и гостите от Украйна. Групи-
те дошли от няколко различ-
ни села от Болградския район 
впечатлиха с танцувалните 
си и певчески умения.

Добруджански фолкло-
рен събор “Богородица” ня-
ма конкурсен характер, но въ-
преки това интересът към не-
го вече седемнадесет годи-
ни продължава да бъде мно-
го голям. Целта на форума е 
да се насърчи връзката меж-
ду поколенията за предаване 
на ценностите на народното 
творчество. Да опази, съхра-
ни и популяризира фолклор-
ното богатство на Добруджа. 
Да създаде мост между поко-
ленията за предаване на ду-
ховните ни ценности и не на 
последно място да стимулира 
интереса и любовта на мла-
дото поколение към българ-
ското народно творчество.

Ремонтните дейности в ПГ по земеделие
“Тодор Рачински” се извършват усилено

Един месец след симво-
личната “първа копка” на про-
ект „Модернизация на образо-
вателната инфраструктура в 
Професионалната гимназия 
по земеделие „Тодор Рачин-
ски“ - град Генерал Тошево“ в 
образователната институция 
кипи усилена работа.

В момента строителните 
дейности са обхванали учеб-
ния корпус, класните стаи, 
физкултурния салон и приле-
жащото дворно място. Спо-
ред проекта ще бъдат из-
пълнени мерки за енергий-
на ефективност, подмяна на 
отоплителната и ВиК инста-

лации и основен ремонт на 
покрива. Сега обаче най-уси-
лено се работи по дейности-
те, свързани с цялостния въ-
трешен ремонт на сградата, 
която след по-малко от месец 
ще приеме възпитаниците на 
Професионална гимназия по 
земеделие “Тодор Рачински” 

за новата учебна година. За 
подобряване на условията 
на обучение и възможността 
за провеждане на иновативен 
образователно-възпитателен 
процес се предвижда и дос-
тавка на модерно оборудва-
не. Освен всичко останало то 
ще спомогне и за повишаване 
на привлекателността на учи-
лищната среда сред ученици-
те. Ще бъдат създадени и ус-
ловия за достъп на хора с ув-
реждания.

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014-2020 г. (ОП-
РР), съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европей-
ски фонд за регионално раз-
витие и е част от Процеду-
ра BG16RFOP00I-3.002 „Под-
крепа за професионалните 
училища в Република Бълга-
рия“. Стойността на догово-
ра за изпълнение между Ми-
нистерството на образовани-
ето и науката и изпълнители-
те на предвидените дейности 
е в размер на 1 299 999, 99 лв.

Сградата на ПГ по земеделие “Тодор Рачински” вече е оградена с предпазни мрежи и пана за ре-
монта

Момент от забавния скаутски лагер в ЛА “Патиланци”

Нови технологии за растителна защита
През миналата седмица 

немската компания BASF - 
един от най-големите химиче-
ски концерни в света предста-
ви в град Генерал Тошево но-
вите растителнозащитни тех-
нологии в есенните култури.

Традиционният земедел-
ски семинар тази година беше 

представен по изключително 
интересен и иновативен начин 
- чрез т.нар. роудшоу. Презен-
тацията на колела даде въз-
можност на земеделски про-
изводители да се запознаят с 
продукта “Систива” в ултрамо-
дерен и напълно оборудван с 
всички необходими техноло-

гии камион. В него е разполо-
жена зала за 25 човека, пред 
които беше представен проду-
кта.

На събитието бяха показа-
ни технологии за растител-
на защита в есенните култури 
- пшеница, ечемик и рапица. 
Основният акцент падна върху 

“Систива” - първият по рода си 
фунгицид, който прилагайки го 
заедно с обеззаразителя, кон-
тролира успешно всички ос-
новни болести, намиращи се в 
почвата, около и в семето. Той 
е чист фунгицид с помощта, на 
който се контролират листните 
болести.

Патилански радости преди
новата учебна година

Съвсем малко остава до на-
чалото на новата учебна годи-
на. Още няколко дни и месец 
август ще се изниже, а след то-
ва само две седмици ще разде-
лят безгрижното лято от пър-
вия училищен звънец. Въпреки 
наближаващия край на вакан-
цията обаче, децата от Лятна 
академия “Патиланци” продъл-
жават да посещават сезонното 
училище с огромен интерес и 
ентусиазъм.

И през миналата седмица 
забавленията в двора на уче-
ническото общежитие в града 
бяха безброй. В един от дни-
те патиланците си спретнаха 
любимото пижамено парти, а в 
друг - скаутски лагер и игри. В 
Арт ателието на академията се 
майсториха самолети, пеперу-

ди, бижута и украшения, а пев-
ческите си умения децата де-
монстрираха в конкурса “Най-
талантлив певец”. По традиция 
и през тази година беше посе-
тен сладкарски цех. В него мал-
чуганите научиха някои от тай-
ните на сладкарското кулинар-
но изкуство и опитаха много от 
вкусните десерти на майстори-
те-сладкари.

Разбира се, освен всичко то-
ва, се провеждаха и образова-
телните часове. Книгите от спи-
съците със задължителна ли-
тература вече са почти изче-
тени и единственият проблем, 
който в момента имат децата е 
натрапчивата мисъл за края на 
това страхотно приключение, 
наречено Лятна академия “Па-
тиланци”.

В памет на Дора Габе
Продължава от 1 стр.
Участниците и гостите на 

тържеството разгледаха и му-
зейната експозиция, я която се 
съхраняват изключително цен-
ни лични вещи, книги, докумен-
ти и снимки, свързани с живо-
та на Дора Габе. Там се намира 
посмъртната маска на ръцете й. 
Музеят съхранява още 140 кни-
ги от личната библиотека на До-
ра Габе, любимите й чаши за ка-
фе, тефтерчето й с телефонни 
номера на приятели, очилата й, 
както и тесте карти. Сред релик-
вите е и писмо на Иван Вазов, с 

което той кани младата поетеса 
да го посети.

В края на събитието беше 
прожектиран филма за живота 
на Дора Габе “С отворени очи” 
от 1975 година по сценарий и 
режисура на Весела Зарева. 
Филмът показа, че тя оставя зад 
себе си творчество, което нико-
га няма да бъде изтрито от бъл-
гарската ни литературна памет. 
Оставя ни и изключително инте-
ресни истории за живота на ед-
на талантлива и вдъхновяваща-
та жена, която е била обожава-
на от мнозина през годините.

“Попитай кмета”
Общинска администрация 

Генерал Тошево уведомява 
всички жители на град Гене-
рал Тошево и село Красен, че 
следващата среща от инициа-
тивата “Попитай кмета” ще се 
проведе на 31-ви август (пе-
тък) от 10:30 часа в село Кра-
сен.

Целта на кампанията е чрез 
диалог да направи граждани-
те реални участници в упра-
влението. В рамките на еже-
месечната среща всички при-

състващи ще могат да отпра-
вят питания и предложения 
към кмета на Община Гене-
рал Тошево Валентин Дими-
тров. Въпроси ще могат да се 
задават и предварително на 
e-mail: mail@toshevo.org, на 
официалната фейсбук стра-
ница на Общината или на те-
лефон 0887/82 06 11. Пара-
лелно с това кметът ще пред-
ставя актуалните задачи за 
месеца и ще анонсира най-ва-
жните предстоящи проекти.

Сцената определено беше тясна за гостите от Украйна които показаха многообразие-
то на народните танци направо на тревата за радост на гостите на празника.

Това беше само една малка част от публиката, дошла 
да се наслади на богатството на фолклорното изкуство.
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- Колежке, до колко ще си на работа?
- Така както са тръгнали нещата, до около 70 го-

дини…

На интервю за работа директорът пита:
- Ако всички в компанията крадат, вие ще се включи-

те ли?
- Не, разбира се!
- Ясно! Липсват ви умения за работа в екип… Не става-

те за позицията.

Виц на броя

 На 3-ти септември (понеделник) НЧ “Светлина - 1941” - град Генерал Тошево ще отво-
ри вратите си за най-големите почитатели на театъра за гостуващия спектакъл “Амок” 
на Културен център The Art Foundation. Постановката е създадена по текстове от новели 
на австрийския писател Стефан Цвайг.

“Амок” обединява пет от най-добрите произведения на един от първомайсторите на ав-
стрийската психологическа новела. Пламване на неутолими страсти, бесен пулс, все по-
ускоряващ се ритъм на чувствата, еротични преживявания и преодоляване на егоистич-
ната наслада, за да се открие богатството на духа и се стигне до щастието или пълна-
та разруха са само част от темите които ще разтърсят зрителя.

В главните роли влизат Любомир Бъчваров и Йоана Буковска-Давидова, а постановка-
та започва в 18:00 часа. Билети: в НЧ “Светлина - 1941” - град Генерал Тошево на цена от 
7 лева.

НЧ “Светлина 1941” ви очаква
през новата учебна година

Обединена детска школа 
при НЧ “Светлина - 1941” 
- град Генерал Тошево, 
предлага обучение за деца 
от 5 до 18-годишна възраст 
по следните специалности:

- Народно пеене
- Народни танци
- Поп и рок пеене
- Пиано
- Гайда
- Акордеон
- Китара
- Синтезатор
- Солфеж
- Детска вокална група 

“Жаборани”
- Модерен балет 

“Алексия”
За всички форми на обу-

чение са осигурени квали-
фицирани преподаватели. 
Заниманията са индиви-
дуални и групови. Школа-
та гарантира добро обуче-
ние, придобиване на нови 
знания, успех и настрое-
ние.

Всички желаещи учени-
ци да се запишат в школа-
та на НЧ “Светлина - 1941” 
- град Генерал Тошево, мо-
гат да подадат молби за 

всяка една от формите на 
обучение, според възмож-
ностите и желание на кан-
дидатите.

Реализира се обучение 
в състави за любителско и 
художествено творчество; 
участие в престижни реги-
онални, национални и меж-
дународни конкурси, фес-
тивали и други инициативи; 
изяви в концерти и празни-
ци на читалището, забавни 
и весели състезание и шоу 
програми:

- ВГ “Бялата лястовица”
- ВГ “Палитра”
- Клуб народни танци - 

начинаещи
- Клуб народни танци 

“Българка”
- Фолклорен танцов със-

тав “Българка”
- Женска фолклорна 

група “Китка”
- Театрален колектив 

“Георги Шивачев”
- Клуб по йога
За справки и записвания 

- в читалището и на теле-
фон 05731/22-14; svetlina_
gt@abv.bg и office@
svetlina1941.org.

Абонирайте се!
Абонаментната кампа-

ния на общинския седми-
чен вестник “Добруджан-
ски глас” за 2018 г. про-
дължава. Абонирането 
става в пощенските стан-
ции на общината и страна-
та, при пощальоните, в ре-
дакцията на вестника и на 
РЕП-овете. Цената в срав-
нение с миналата година 

е непроменена. При або-
ниране, съдействие може 
да потърсите при кметове-
те и кметските наместни-
ци на населените места в 
общината. Абонираните за 
6 месеца имат право на 2 
безплатни малки обяви, а 
абонираните за цяла годи-
на - на 4 безплатни малки 
обяви.

Тежко ПТП с румънска кола
7-годишно дете от Румъ-

ния пострада тежко при ката-
строфа, възникнала край Ге-
нерал Тошево. Сигналът за 
пътно-транспортното произ-
шествие постъпва в полици-
ята на 17 август около 8:40 
часа. Установено е, че лек 
автомобил „Тойота” с румън-
ска регистрация не спира на 
пътен знак „Стоп” и по този 
начин се удря в движещия се 
по път с предимство добри-
чки влекач „ДАФ” с прикаче-
но ремарке. Раненото дете е 
пътувало в румънския авто-
мобил. Веднага е настанено 
в МБАЛ „Света Анна“ във Ва-
рна с опасност за живота.

Вследствие на катастро-
фата са нанесени значител-
ни материални щети по две-
те превозни средства. Вода-
чите са с отрицателни проби 
за употреба на алкохол. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство.

За съжаление пътнотранс-
портните нарушения с учас-
тието на румънски автомо-
били не са рядкост на тери-
торията на област Добрич. 
През летния сезон напливът 
на туристи от северната ни 
съседка е голям, а високата 
скорост и натоварено движе-
ние са предпоставки за инци-
денти.

Остават дни до старта
на новия футболен сезон

В средата на месеца се 
проведе работно съвещание 
на зоналния съвет към Бъл-
гарския футболен съюз в До-
брич с представителите на 
отборите, които имат жела-
ние да вземат участие в но-
вия шампионат на “А” об-
ластна футболна група. На 
срещата стана ясно, че бро-
ят на тимовете, които ще се 
състезават в най-ниското ни-
во на този спорт в нашия ре-
гион продължава да намаля-
ва. Тази година двете групи 
ще бъдат съставени от общо 
20 отбора или с два по-малко 
в сравнение с миналия сезон.

В зона “Изток” няма да 
участва съставът на “Устрем 
- Д” (Дончево), който по спор-
тен път си спечели промоция 
за участие в Североизточ-
ната трета лига и дори вече 
изигра един двубой в новото 
първенство (загуба с 0:1 от 
“Локомотив” (Русе) като гост). 
В зона “Запад” пък няма да се 
състезава тимът на “Спартак” 
(Славеево), откъдето са из-

тъкнали организационни при-
чини за това свое решение.

Сега нагласите са двете 
групи да бъдат съставени 
от по 10 отбора, но до край-
ния срок на картотекиране 
на футболистите и евентуал-
но създаване на нови клубо-
ве, има време и са възмож-
ни промени. Председателят 
на ОС на БФС - Добрич Иван 
Манолов сподели, че има по-
стъпили запитвания и инте-
рес от два клуба за включва-
не в първенството, но дока-
то не оформят необходима-
та документация, намерени-
ята им остават в етап на раз-
витие.

Очаква се есенните сре-
щи в зона „Изток” да започ-
нат на 8/9 септември, а те-
зи на „Запад” с една седмица 
по-късно - на 15/16 септем-
ври. Крайният срок за основ-
но картотекиране на състе-
зателите от отделните клу-
бове от областта в четвърто-
то ниво на футбола в Бълга-
рия е 31 август.

Обява за военна служба
Със заповед № ОХ-

637/03.08.2018 г. на минис-
търа на отбраната на Ре-
публика България са обя-
вени за заемане след про-
веждане на конкурс от ли-
ца завършили граждански 
средни или висши училища 
в страната и в чужбина, как-
то следва:

*За офицери:
36 (тридесет и шест) ва-

кантни длъжности - „лекар“ 
изискващи военно звание 
„капитан“.

*За сержанти:
8 (осем) длъжности - „ме-

дицинска сестра“ и „сани-
тарен инструктор“ изисква-
щи военно звание „старши 
сержант“, всички от съста-

ва на военно-медицинска 
академия.

Срок за подаване на за-
явленията до 21.09.2018г.

Повече информация мо-
же да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към общината или на те-
лефон: 0888/321 253, както 
от сайтовете на: Централ-
но военно окръжие: www.
comd.bg и Министерство на 
отбраната : www.mod.bg.

Образци от формуляри-
те и подробностите за кан-
дидатстване са изложени 
във Военно окръжие - До-
брич, бул. “Добруджа” № 4, 
ет.4, тел. 058/664 764, къ-
дето се подават необходи-
мите документи.

Хлябът поскъпна
От средата на месец ав-

густ всички заводи и частни 
производители в област До-
брич масово вдигнаха цена-
та на хляба. Увеличението е 
от 5 до 10 стотинки за брой-
ка, като най-голямо е поскъп-
ването на белия хляб, който 
вече се продава в търговски-
те мрежи за 1.10 лв.

Основната причина за по-
вишената цена на насъщния 
е поскъпването на основна-
та суровина - брашното. Са-
мо за месец, от 680 лева за 
тон, брашното на борсите е 
поскъпнало на 740 лева. Тон 

брашно за банички пък вече 
стигна 1050 лева.

Според директора на Ре-
гионалния съюз на хлебоп-
роизводителите и сладкари-
те Тошко Няголов поскъпва-
нето на хляба е между 7 и 9 
процента. “За месец-два го-
ривата също повишиха це-
ните си с близо 20 процента, 
а електроенергията за ре-
гион Добрич е с най-голямо 
увеличение. Като прибавим 
и по-скъпото брашно, всич-
ко това води до логично уве-
личение на насъщния”, заяви 
Тошко Няголов.

Изгодни оферти
 ПРОДАВАМ комбини-

рана детска количка, внос 
от Англия, сива. Справ-
ки на тел. 05731/22-49 и 
0885/772-801.

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

 ПРОДАВАМ апарта-
мент, идеален център, 
ул. „Станьо Милев” №2, 
блок 2, ап. 10, ет. І, сани-

ран блок. Справки на тел. 
0882/521-030.

 ПРОДАВАМ апарта-
мент в Генерал Тошево, 
ул. „Трети март” №10, вх. 
„Б”, тухла. Справки на тел. 
0889/993-831 и 0887/154-
845.

 ПРОДАВАМ апарта-
мент (ІІ етаж) в Генерал То-
шево, ул. „Димитър Благо-
ев” №7 „а”. Справки на тел. 
0877/396-988.

Кратки
На 15 август, около 10:40 

часа в град Генерал Тошево, 
е спрян за проверка лек авто-
мобил „Фолксваген” с добри-
чка регистрация управляван от 
П.Д. (61 г.) от град Генерал То-
шево. При извършената про-
верка за употреба на алкохол 
с техническо средство, цифро-
вата индикация отчита наличи-
ето на 1,33 промила в издиша-
ния от шофьора въздух. Задър-
жан е за 24 часа.

***
Пак на 15 август, около 17:00 

часа в град Генерал Тошево, е 
спрян за проверка лек автомо-
бил „Фиат” със софийска ре-
гистрация управляван от Г.М. 
(63 г.) от град Генерал Тошево. 
При извършената проверка за 
употреба на алкохол с техниче-
ско средство, цифровата инди-
кация отчита наличието на 0,67 
промила в издишания от шо-
фьор въздух.

По двата случая са образу-
вани бързи полицейски произ-
водства.


