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Среден добив
от 154 кг./дка
след жътвата
на пшеница в
региона
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Стряскащо
неграмотни
се оказват
нашите ученици
3 стр.

Работата по обектите от проектите за
енергийна ефективност върви по план

Мащабните
строителни дейности по проектите за
повишаване на енергийната
ефективност в жилищни и обществени сгради, на територията на град Генерал Тошево,
продължават с много бързи
темпове. Санирането започна в средата на месец май, с

падане на извънредното положение в страната заради пандемията от COVID – 19. Тогава, на 18 май, беше направена първата копка пред сградата на Дирекция „Социално
подпомагане“ в града. Веднага след това работа започна и
върху други пет обекта: мно-

гфамилните жилищни сгради
на ул. „Трети март“ №10, ул.
„Васил Априлов“ №2, ул. „Васил Априлов“ №4, ул. „Трети
март“ №6 и ул. „Трети март“
№38.
Сега, само два месеца покъсно, един от обектите е почти приключен, като остава да

Санирането на всички жилищни блокове в града върви по план.

Удължават епидемиологична обстановка
По препоръка на Националния оперативен щаб, извънредната епидемична обстановка се удължава с две
седмици – до края на юли.
Съобщението беше направено на брифинг от здравния
министър Кирил Ананиев.
Решението е било обсъдено
и с премиера Бойко Борисов,
а целта е да се оставят механизми за действие в ръцете
на министъра.
Засега на национално ни-

во промяна на въведените
противоепидемични мерки
не се предвижда. Ще се върви обаче към масов контрол
за прилагането на действащите ограничения. Единствената масова мярка, която продължава да е в сила,
е носенето на маски на обществени места на закрито и
спазването на дистанция на
открито.
На областните щабове ще
бъде препоръчано да огра-

ничат масовите мероприятия, тъй като в последните
седмици се наблюдава засилване на разпространението на вируса от тях. Скоро
ще станат ясни и европейските страни, страните от
Шенгенското пространство и
от трети страни, чиито граждани могат да влизат в България, както и тези, които ще
бъдат допускани, но поставяни под 14-дневна карантина.

Уважаеми жители на град Генерал Тошево,
Апелираме близките на починали лица да поддържат техните паметните плочи и гробните места.
Обръщаме се към Вас с молба да намирате начин за редовно почистване на гробните места на своите близки – от силно затревяване, прорасла растителност и от дръвчета, както и за
отстраняване на насени от времето щети по паметните плочи.
Съгласно чл.35, ал.1 и ал.2 от Наредба № 15 за устройство и управление на гробищните
паркове и обредни зали на територията на община Генерал Тошево, наследниците на починалия или откупилите гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци и да ги
поддържат в добър вид и да почистват гробовете и около гробното пространство.
Съгласно чл.37 от същата наредба, лицата, извършили дейности по оформянето, благоустрояването и поддръжката на гробни места, са длъжни незабавно след приключването на
дейността да почистят и възстановят засегнатия терен изцяло за своя сметка.
Поддържането на паметните плочи и гробни места е морално задължение на всеки един от
Вас към паметта на Вашите близки.

се извършат дребни довършителни дейности по него. Жилищният блок на ул. „Васил Априлов“ №4 е в заключителния
етап на енергоефективните
мерки, предвидени за изпълнение. В началото на миналата
седмица строителното скеле
дори беше демонтирано. Сградата вече е с подменена дограма и поставена топлоизолация
на стените и хидроизолация
на покрива. До редакционното приключване на броя, строителната фирма извършваше
дребни ремонтни дейности по
подмяната на електрическата инсталация в общите части
на сградата и изпълнението на
мерките за енергоспестяващо
осветление във входа.
С бързи темпове вървят и
ремонтните дейности по останалите обекти в града. Мерките целят по-малко енергопотребление в жилищните и
обществените сгради, икономия на разходите за отопление през зимния сезон, повишаване стойността на имотите, обновяване екстериора и
интериора на сградите, както и удължаване на живота им
като конструкции. Всичко това
неминуемо ще подобри качеството на жизнената среда в Генерал Тошево.

Един разказ
за талант и
вдъхновение
4 стр.
Публично обсъждане

На 22 юли 2020 г. /сряда/ от 10:00 часа в Община Генерал
Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени на
бюджет 2020 г., на основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево.
Кмета на Община Генерал Тошево – Валентин Димитров,
кани жителите на общината, представителите на бизнеса,
НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници,
ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища,
читалищните настоятелства и цялата общественост да вземат участие в обсъждане на промените в бюджета и капиталовата програма на Община Генерал Тошево, приети с решение № 1-16/05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево, по-късно изменени с решение № 3-25/26.03.2020 г. и
решение № 5-11/28.05.2020 г.
Информация за публичното обсъждане е публикувана
на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.
toshevo.org в раздел „Съобщения”.
Предложения във връзка с публичното обсъждане се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до
16:00 на 21.07.2020 г.
Днес /14 юли/ от 18:30 часа в лятното кино на град Генерал Тошево ще се проведе концертът „Лятна нощ“, с участието на преподаватели и танцови и певчески колективи на НЧ
„Светлина – 1941“. Цената на билета за вход е 2 лева. Организаторите са подготвили много интересни танцови и музикални изненади за всички гости на събитието. Събитието
ще се проведе при строго спазване на всички противоепидемични мерки.
Само преди десетина дни отново в лятното кино се проведе заключителния концерт на децата от Школата по изкуства към културната институция. Музикалната проява предизвика огромен интерес, а децата показаха, че не са загубили и частица от своето желание и талант, въпреки тежката обстановка поради пандемията от COVID – 19, социалната изолация и пропуснатите часове в различните часове.

Апел на Общината

През последните седмици
Община Генерал Тошево констатира редица нарушения
при използването на кафявите
контейнери тип „Бобър“. Служители от Отдел „Териториално устройство, строителство,
инвестиционна дейност и екология” са установили, че в тях
се изхвърлят всякакъв вид отпадъци, дори и строителни.
Кафявите контейнери са
за събиране и изхвърляне само и единствено на растителни и биоразградими отпадъци. В момента на територията
на града има 140 броя от този

тип контейнери, разположени
на 55 места.
Община Генерал Тошево апелира, в тях да се събират само растителни и зелените отпадъци, от които може да се произвежда компост
за тор. За това ни задължава и
Брюксел с Рамкова директива
2008/98/ЕС.
В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни следните отпадъци: хранителни растителни отпадъци (плодове, зеленчуци), хартия, картон, зелени остатъци
(цветя, шума, окосена трева),

дървени стърготини, дървесни влакна, отпадъци от косене на ливади и подрязване на
храсти, диворастящи треви и
плевели.
В тези съдове за смет обаче, категорично не трябва да
се изхвърлят: полиетиленови торби, торби за боклук от
всякакъв вид, пелени, превръзки, санитарни продукти,
торбички за прахосмукачки,
угарки от цигари и пепел, кожа, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и други рециклируеми материали
или отпадъци.

Това са кафявите контейнери в парка на град Генерал Тошево. В тях могат да се изхвърлят само
растителни и биоразградими отпадъци.
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На много места в общината жътвата на
пшеница приключи с абсурдно ниски добиви
През миналата седмица в
много от землищата на община Генерал Тошево приключи жътвата на пшеница. Очаквано резултатите са повече
от незадоволителни. Индикации за това се появиха още в
началото на месец юни. Преди всекидневните дъждове да
започнат да заливат Добруджа, в региона не беше валяло повече от 3 месеца. Пше-

дори и в най-плодородния район на страната – около селата Кардам, Чернооково и Спасово. Причината е липсата
на влага – първо заради безснежната зима, а след това
и през пролетта в продължение на месеци не падна нито
капка дъжд. Така златна Добруджа тази година е в мрачен
черен цвят, а дори и по време
на жътва пшеницата е не по-

но тази година, за да може отчасти да се компенсират загубите на арендаторите и да не
им се налага да се отказват
от дейността си. „Всички земеделци сме много отговорни към нацията и към всички
хора, затова и след тази трудна година ще продължим да
сеем“, обещава Димитър Катранджиев.
Между 40 и 100 кг/дка пък

Земеделските стопани от нашата община искат час по-скоро да забравят тазгодишната жътва на
пшеница. Сега надеждите им са за добра реколта от слънчогледа и царевицата.

ницата остана ниска и почерня. Последвалите порои допълнително усложниха ситуацията. Земеделските стопани
се подготвиха за тежка жътва и рекордно ниски добиви.
В края на кампанията очакванията им за съжаление се оправдаха.
Иначе, в други години, характерната за Добруджа гледа
е висока пшеница, оцветена в
златно и с пълни класове. Тази картина обаче сега липсва

вече от две педи на височина.
За Димитър Катранджиев
от село Спасово това е 55ата жътва, но за първи път се
сблъсква с подобни ниски резултати. Той е приключил жътвата на пшеницата със среден добив от 95 кг/дка. Димитър Катранджиев призовава в
тази ситуация собствениците
на земя да бъдат съпричастни
с хората, които я обработват.
От държавата иска субсидиите да бъдат изплатени по-ра-

отчита Диян Паунов от село
Кардам. „Това е много под очакваното – около 5 пъти пониски са добивите в сравнение с предишните години“,
отбелязва арендаторът. Падналите в края на май и през
юни дъждове са закъснели за
пшеницата. Той традиционно засява с тази култура 1000
дка – 1/3 от земята, която обработва, за да разпредели риска между есенниците и пролетниците. Разходите за то-

рове, препарати, семена и др.
са между 100 и 130 лв. на декар, затова при тези добиви
стопаните трудно ще излязат
на печалба от пшеницата. Той
призовава всички – арендатори, кооперации, държавата и
собствениците на земята, да
бъдат единни в този труден
момент, като отбелязва, че на
този етап не може да са каже
с колко ще спаднат рентите.
Това ще стане ясно в края на
годината, когато бъдат изготвени финансовите резултати,
а те в много голяма степен ще
зависят и от състоянието на
царевицата и слънчогледа.
За Мариян Великов от село
Чернооково жътвата на пшеницата приключва със среден
добив от 63 кг/дка. Той отглежда 700 дка с тази култура в община Генерал Тошево.
„Причината за ниските добиви е само липсата на валежи
– през тази година сме ограничили до минимум употребата на торове“, казва арендаторът. Мариян Великов смята,
че пролетниците няма да успеят да компенсират загубите. Той отбелязва, че не трябва да се възлагат големи надежди на царевицата, тъй като масово засечката на кочана не е нормална и е много
възможно да не може да върже. „Много собственици на
земя казват, че ще си търсят
отново рента от 80-100 лв. на
декар, но договорите с тях са
на процент, така че трябва да
има разбираемост и от тяхна
страна“, допълва още арендаторът.
Районът се издържа основно от земеделие и годината
ще бъде много тежка както за
хората, които обработват земята, така и за обикновения
човек, който чака постъпления от ренти.

Жътвата на лавандула е в разгара си, но ниската изкупна цена на
лавандуловото масло притеснява производителите.

Възможни са фалити
заради ниските изкупни
цени на лавандула

Жътвата на лавандула в
Добруджа вече е в разгара си. Земеделските стопани обаче са силно притеснени от ниските добиви
и неяснотите около изкупните цени на лавандуловото масло. По подобие на реколтата от пшеница и тази
от етерично-маслената култура не е добра. Липсата на
дълбочинна влага през зимата, продължителната суша през пролетта и всекидневните валежи през месец юни направиха така, че
в първите 10 дни от жътвата на лавандула, добивите
рядко да надхвърлят 3-4 кг/
дка масло. Надеждите са с
прибирането на по-старите
насаждения и тези от сорт
Севтополис, добивите да се
покачат в последните дни
на жътвата. Проблем обаче остава неяснотата около
изкупните цени и слуховете
за ниски такива.
През есента на 2019 година търговията се срина

до 50 - 60 лв./кг масло, докато през 2018 година цената беше над 220 лв./кг.
В същото време обаче продължава увеличението на
площите засети с маслодайната култура.
И тази година най-вероятно цената на лавандуловото масло ще бъде ниска.
Говори се за максимум 4050 лв./дка. При тези цени
на услуги за прибирането
на реколтата, транспорт и
изваряване, това е равно на
фалит, особено за дребните производители.
Според председателят на
Асоциацията на производителите на лавандула Петър
Христов, все още има над
50% нереализирана продукция от миналата година.
„Дори при ниски добиви от
тази реколта, цената няма
да се покачи, тъй като има
достатъчно залежало по мазите на хората и складовете лавандулово масло“, заяви той.

Проект разкрива летни групи в детските
заведения с деца от рискови общности
Патилански забавления
В Лятна академия „Патиланци“ щурите забавления
нямат край. През последните дни децата имаха безброй интересни занимания,
с които да уплътняват свободното си време през дългите горещи дни на своята
лятна ваканция.
Предизвикани от силното
слънце и високите температури, малките патиланци сами изработиха красиви и цветни шапки. Децата
с радост упражняваха изкуството на ръкоделието и
сътвориха истински шедьоври, които бързо се озоваха
на главите им.
В един от следващите

дни, малчуганите си направиха маски. Едни красиви,
други страшни, едни с животински мотиви, други с
измислени герои, но всички
направени с огромно удоволствие.
Децата правиха и морска
апликация, играха на забавни игри и рисуваха върху текстил. Отделяха време и за книгите от задължителната литература за лятната ваканция. Педагозите
от академията се стремят
да балансират между игрите и образователните уроци
и наистина да осмислят деня на малките патиланци с
полезни занимания.

Продължава
реализацията на заложените дейности по проект „Заедно можем
да продължим”, с разкриването на групи в детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи юни” по услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.
Летните групи в детските заведения се формират основно с деца от рискови общности, с оглед преодоляване на
изоставането по отношение
на придобиването на социалните умения, както и доразвиване и съхраняване на
вече придобитите когнитивни умения в предучилищното образование. Групите работят при спазване на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и
детските ясли след възстановяване на приема на деца във
връзка с разпространението
на COVID – 19.
С цел усвояване на културни, социални и исторически
знания, първият урок на малчуганите бе опознавателен –
с новата среда, с новите приятели и с новите учители. Педагози на групите са г-жа Дияна Дянкова и г-жа Сийка Ар-

Децата от проекта се снимаха за спомен пред паметника на Васил Левски в парка.

хангелова, подпомагани от
медиатори от местната общност. Двете заедно ще подпомогнат бъдещите първокласници да овладеят свободно
говорим български език, ще
наситят ежедневието на децата с незабравими приключения и пътешествия в града и общината и ще помог-

нат постъпването им в училище наесен.
Такива групи за допълнителна подкрепа и подготовка на децата за постъпване
в първи клас община Генерал
Тошево организира всяко лято от далечната 2015 година,
първоначално по Проект за
социално включване, финан-

сиран от Световната банка, а
впоследствие и по настоящия проект № BG05M9OP0012.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, съфинансиран от
Европейският съюз чрез Европейски социален фонд.

3

14 ЮЛИ 2020 Г. БР. 25 (3730)

Резултатите от изпитите след VII клас
показват тревожна неграмотност сред учениците

36,33 от 100 точки е средната оценка от изпитите по
математика. 51,06 от 100
максимални точки по български. Това са само сухите цифри. Но те говорят достатъчно. Ето и още едни цифри,
за последно: само трима са
с пълно отличие и по двата
предмета през тази година.
През 2019 беше само един.
По този начин може найобщо да се обясни ситуацията след провеждането на
изпитите на Националното
външно оценяване след VII
клас. Спрямо 2019 г. резултатът по математика е по-висок с близо 3 точки, а по бъл-

гарски език – по-нисък с 2.
Изпитите бяха проведени в
средата на юни след онлайн
обучение във втория срок.
56 822 ученици са се явили
на изпита по български, а 56
767 на този по математика.
“Тревожно ниските резултати по математика остават.
Голям процент ученици трупат трудности, затова увеличаваме часовете по математика, ще се изграждат модерни STEM центрове”, коментира министърът на образованието Красимир Вълчев.
Оказало се, че седмокласниците не могат дори да преобразуват дроби, което се учи

в 5-и клас. Проблеми имали и
с координатните системи.
Учениците
изграждат
текст, но невинаги фактологически вярно и подробно,
бил изводът пък от преразказа по български език върху “Задача с много неизвестни” на Братя Мормареви. Все
още имало ученици, които не
са овладели основни книжовноезикови норми. При другите задачи учениците показали, че по-уверено извличат
информация от текст. Много обаче се затрудняват при
разпознаване на частите на
речта и изречението.
Само трима от завършили-

те 7-и клас са успели да изкарат по 100 т. и по български, и по математика. Миналата година пълният отличник е бил един.
Отличниците са от Бургас
(ОУ “Коджакафалията”), Варна (ОУ “Захари Стоянов”)
и Плевен (СУ “Иван Вазов”).
Като цяло математическите гимназии са с най-добри
резултати, но защото при тях
учениците са подбрани още
след 5-и клас. Въпреки това резултатите наистина са
тревожни. Оправданието с
дистанционното обучение
ще мина тази година. А през
следващата…?

Покана за събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – град Генерал Тошево, свиква редовно годишно Общо отчетно събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 02.08.2020 г. в 18:00 часа, в сградата на стадион „Спортист” – град Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за
дейността на сдружението през 2019 г.
2. Обсъждане целите и стратегията за развитие на сдружението. Приемане основните насоки и програми за дейността на сдружението през 2020 г.
3. Приемане бюджета на сдружението за 2020 г.
4. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе
в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от
19:00 часа.
Председател на УС на
СНЦ „Футболен клуб „СПОРТИСТ 2011” – гр. Ген. Тошево

Общо събрание

Управителният съвет на кооперация „Искра“ ЕИК
834073664, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите на кооперация „Искра“ ЕИК 834073664, което ще се проведе на 18
юли 2020 г., събота от 09:00 часа в зала „Дора Габе“ – на
третия етаж на Общинска администрация в град Генерал
Тошево, ул. „Васил Априлов“ 5, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови
член-кооператори и вземане на решение за изключване
на член-кооператори, поради наличие на основания за изключване по чл. 9, ал. 1, б „д“ и б „е“ от Устава на кооперацията – при отпадане правото на собственост, респективно ограничено право на ползване у член-кооператора върху предоставената за възмездно ползване земеделска земя, да сключи договор за възмездното и ползване с кооперацията, както и при отпадане на някоя от предпоставките
по чл. 5, ал. 1 от Устава за възникване на членство в кооперацията.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 г. Изслушване заключение на Контролния съвет.
3. Отчетен доклад на КС за 2019 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г., приемане на решението относно финансовия резултат на кооперацията за 2019 г.
5. Вземане на решение за избор на член на Контролния
съвет на кооперацията за попълване на състава му,
6. Вземане на решение за сключване на банков кредит,
решение за закупуване на дълготрайни материални активи, включително земеделска земя и за продажба на селскостопанска техника. Вземане на решение за бракуване
на ДМА.
7. Организационни.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК,
събранието ще се проведе същия ден от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет

Д-р Яна Бонева бе официално избрана за председател на
БСП – Генерал Тошево. Това се случи на проведената на 3
юли, петък, отчетно-изборна конференция на Общинската
организация на Левицата. При избора тя получи пълна подкрепа от присъстващите делегати, което по нейни думи я
задължава да работи още по-активно за повишаване доверието в БСП.

Накратко

На 4 юли в село Пчеларово са били счупени няколко прозореца на сградата на кметството. Много бързо е било установено лицето, което е съпричастно към деянието. Сигналът, подаден в полицията е бил за неизвестен извършител, който е повредил дограма и е счупил два прозореца на
кметството в селото. Образувано е досъдебно производство.

* * *

Ремонтните дейности по сградата на Дирекция „Социално
подпомагане“ са на финалната права. Очаква се съвсем скоро
обектът да бъде завършен.

Обява за търг
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост
за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанската 2020-2021 година и за 10
стопански години, считано от 2020-2021 година. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево. Тръжна документация се закупува срещу 20.00
лв., до 12:00 часа на 22.07.2020 г. и се получава в Център
за услуги и информация ет.1 в Административната сграда
на Общинска администрация, град Генерал Тошево.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен
ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване
на тръжни документи. Депозит и заявления за участие се
приемат до 15:00 часа на 22.07.2020 г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево. Търгът ще се
проведе на 23.07.2020 г. от 09:00 часа в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация на телефони:
05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939.
За удобство на своите клиенти и предвид противоепидемичните мерки за COVID – 19 „ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по електронен път. Вариантите са два – единният е чрез
регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код, който можете да намерите на последната си фактура срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и
на номер: 0884 399 054

Община Генерал Тошево уведомява жителите на града,
че във връзка с отмяната на извънредното положение, считано от 16 май, се възобновява извършването на превоз
на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.

Екипите на Областен информационен център – Добрич
и Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“
проведоха съвместни информационни срещи за представяне на актуалните и предстоящи процедури за финансиране
с евросредства. Събитието в Генерал Тошево се проведе на
8 юли в сградата на Общината.
В рамките на срещата, експертите от центъра представиха актуалните и предстоящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез който животновъди и земеделски производители ще бъдат подкрепени
във възстановяването, модернизирането и разширяването на стопанствата им. Присъстващите бяха запознати и с
начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.
Екипът на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ запозна присъстващите с мерките 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.
„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите
имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък
върху превозните средства, приходи от наета земя, както и
дължимите лихви за посочените задължения.
Услугата се предлага в пощенски станции на територията на цялата страна. Във всяка пощенска станция можете да
платите данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините (Община Генерал Тошево попада в списъка). За целта е достатъчно само да съобщите на
обслужващия ви служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.
Услугата се развива динамично и в близко време, след
финализиране на съответните договори, „дистанционното„
плащане ще бъде възможно за цялата страна и ще улесни изключително нашите клиенти.

ВАЖНО!

На телефонен номер 0883 560 603 се приемат заявки от
назначени за целта служители, които ще се изпълняват в
рамките на същия ден по проект за предоставяне на услуги по домовете в града и селата за оказване на подкрепа
на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; хора с увреждания; възрастни
в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; поставени под карантина във връзка с
COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които
са в невъзможност да оставят децата си сами.

Изгодни оферти

ПРОДАВАМ апартамент в саниран блок на ул. „Ал. Димитров“ №2, ет. 4, ап. 10. От 24 000 до 26 000 лева. Идеален
център, достъп до газова инсталация, PVC дограма и външна изолация. За контакти: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100
кв. м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0877/16 78 83.
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Талантът и креативността в куклите с душа на Ани от Кардам

Преди време един от информационните сайтове на Добрич – www.pronewsdobrich.bg,
публикува обширен материал за една доста интересна личност от нашата община. Тя е редовен участник на всеки един благотворителен базар, който се организира в град Генерал Тошево и изумява със своите таланти. Тя е леля Ани от село Кардам, за да разкаже повече за нея и нейният начин на живот, се заема журналистката Диана Стефанова. Публикуваме този материал без редакторска намеса и с огромна благодарност към колегите от
www.pronesdobrich.bg.
Има такива хора. Вдъхват
живот на всичко, до което се
докоснат. Няма значение дали е от прежда, вълна или шума, дали е дом или градина –
те просто го могат. На тези
неща не можеш да се научиш,
трябва да си се родил такъв.
И тя се родила такава в село Кардам. Майка й, която,
за да помага в издръжката на
семейството, тъчала килими
и черги, предала сръчността
на дъщеря си. От нея Ани наследила таланта за създаване на красота с ръцете и душата си, защото то иначе не
Леля Ани тъче на любимия си стан.
става. Няма как да направиш
нещо и то да докосне човек,
ако в него не си вложил част ки. Начина, по който ме по- децата си и да се занимаот себе си. Така прави и тя, среща, е нещо, което се сре- ва с това, което обича, коедава от своята душа на вся- ща все по-рядко. Ани и съ- то я радва и зарежда. А я зако нещо, което твори. Неза- пругът й ме чакат, тя е при- режда възможността да твовисимо дали са черги, кили- готвила домашни баница и ри, да се среща с млади хора
ми, китеници, гоблени, па- торта, посреща ме с „Добре и да учи нови техники. „Като
на от вълна, колани за народ- дошла!” и ме кани в дома си. видя нещо, което не съм праГоворим надълго и наши- вила, сън не ме хваща докато
ни носии, всичко от плъстена вълна – бижута, шалове и роко за нея, за семейство- не разбера как става. Понямартенички, кукли и цветя от то й, за живота й. Отгледа- кога си плащам, за да ме посцаревична шума. Дава им от ли със съпруга си две дъще- ветят в някой занаят”, сподедушата си, а тя все по-бога- ри, изучили ги и всяка тръг- ля тя. Регистриран занаятчия
нала по своя път. Животът е и се чувства като у дома си
та става!
Идвам й на гости в Кардам. завел и двете им деца в Со- на всеки фермерски пазар в
Усещането ми не е, че съм на фия и днес Ани и съпругът й цялата страна. Сега, след кагости при непознати хора, а се канят да ги последват, за то са си купили апартамент в
че се връщам при стари при- да са по-близо до тях. Каз- София и са живели там 6 меятели, които не съм виждала ва, че е работила много през сеца, ходи на пазарите, коиотдавана. Дворът, градината целия си живот, грижила се то се организират в столии домът й светят от чистота. е за дома и възрастните ро- цата и създава нови познанОбстановката тук ми напом- дители – нейните и на съпру- ства. Бързо скъсява дистання за моя дом и моите близ- га й. Сега иска да е близо до цията и се сприятелява, а чо-

век не може да не се поддаде
на чара й.
Във всяка клонка и парче прежда вижда красотата
и как може да ги комбинира, така че да се получи картина. Сама си боядисва материалите, с които работи,
подрежда цветовете с усета
на художник. Тъче на малък
стан, направен преди повече
от 30 години от ученик на баща й. И сега работи на него
и дава живот на комбинации
от цветове и материали, характерни за добруджанския
край, а и не само. С времето е разширила занаятите,
които умее. Наскоро е усвоила плетенето на колани за
народни носии. Техникaта за
изработката им е много различена, ако на стана се преплитат 2 нищелки, то тук са
4 и процесът е много по-сложен, но това, което излиза
изпод ръцете на Ани, е уникално. Дълго време гледах и
се опитвах да проумея как се
прави, но… не ми се отдаде.
Затова просто се радвах на
направеното. Като всяко изкуство, и това няма нужда да
знаеш как става, достатъчно
е да се отдадеш на радостта,
която ти носи.
Снабдява се със суровини за нейните производства от хора от цялата страна. От един вълната, от друг
преждата, от трети платовете. Създава изключително красиви шалове от коприна и плъстена вълна, които са толкова фини и красиви, че всяка жена би ги носила с удоволствие.
Последната й страст са би-

жута от какавиди на копринената пеперуда. От тези съвършени форми, създадени
от непрекъснато копринено
влакно, след обработка и боядисване се получават уникални накити. Има планове
как да се научи и откъде да
се снабдява с необходимото.
Едно от уникалните й умения е майсторенето на кукли от царевична шума – традиция, която не е характерна за нашия край. Куклите на
Ани са с коси от свила, с народни носии и с хубави, малки престилчици за момичетата. С шумата работи, след
като я намокри, което я прави гъвкава и лесна за обра-

бито си, че може да вдъхнови всеки и да му предаде от
енергията си. Това са и плановете й занапред – да намери място в София, където
да научи на това, което може, млади хора с желание и
талант.
Хора, като Ани са пазители
не само на традиционни български занаяти, а и на типично добруджански черти, характерни за нашия край – любов, гостоприемство, отдаденост на дома и семейството, стремеж съм съзидание
и желание да създава уют и
красота около себе си.
Хора като нея и в пустинята оазис могат да напра-

Това са част от куклите, изработени от царевична шума.

ботка. Тогава може да ги облече с ризи или рокли, да им
сложи пояси, колани и бижута и да има даде живот.
Намерила себе си в това,
което прави. Говори с такъв
ентусиазъм и любов за хо-

вят. Тяхната енергия е неизчерпаема и завладяваща и аз
много се надявам да се намерят млади хора, които да
продължат тези традиции –
занаятчийските и, най-вече,
човешките.

Нова порция футбол за децата

В първия уикенд на месец юли, младите таланти от
Детско-юношеската школа на
ФК „Спортист – 2011“ (Генерал Тошево), върнаха визитата на своите връстници от
ФК „Приказките“ (Добрич).
Десетина дни по-рано, двете школи направиха спаринг,
домакин на който беше ФК
„Спортист – 2011“. Сега контролната среща се проведе в
Добрич.
Старши треньорите към
двата клуба Светослав
Кръстев и Илиян Иванов подготвят своите таланти за началото на футболния сезон и често правят приятел-

ски двубои помежду си. Очакванията на всички са новото първенство да започне
нормално през месец септември. Заради все още върлуващата пандемия от COVID
– 19 обаче въпросителните все още са твърде много.
Въпреки това от ФК „Спортист – 2011“ вече са изявили желание да попълнят някои от първенствата в областта в различните възрастови
групи.
Изключително сериозно се
набляга на работата с децата, родени през 2008-09 година, като там шампионатът е по правилата на Фут-

бол 9. Ако от БФС дадат зелена светлина за старт на
детски и аматьорски футбол,
почти сигурно ФК „Спортист
– 2011“, ще се включи в това
първенство. За останалите
възрастови групи ще се уточнява допълнително възможността за участие в турнири.
Иначе възпитаниците на
Илиян Иванов демонстрира огромно желание за игра. Физическите натоварвания и упражнения по време
на тренировките вече дават
резултат и в момента се набляга на технически занятия
за правилно боравене с топка, дрибъл, пас и удар.

Този стар познайник на града ни отново се прояви и напомни за себе си. В началото на месец юни, същият човек (съдим по идентичния почерк и надпис), надраска фасада на Община Генерал Тошево. Сега, месец по-късно отново ни информира, че идва Новият световен ред. На
всички е ясно, че става въпрос за едно и също лице. Може би е въпрос на време, то да бъде
установено.

Доза смях

- Скъпи, имам две новини за теб.
- Кажи добрата първо.
- Колата ти все още може да вдигне 160.
- А лошата?
- Полицията знае за това

* * *

- Искам да съм милионер като чичо ми.
- Чичо ти е милионер?
- Не. И чичо ми иска да е
милионер.

* * *

Ремонтните дейности в сградата на НЧ „Съединение – 1943“ в село Изворово продължават по
план. В културната институция се извършва цялостно освежаване. По целия под в залата на читалището се полага настилка от гранитогрес, по стените се полага драскана мазилка, предвижда се
и поставянето на ново осветление.

- Докторе, разбрах, че
ще ме оперира студент.
- Да, операцията е утре.
- Ами ако ме умори на
масата?
- Ами ще му пишем двойка!

Съвременните роби на технологиите…

