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За два месеца близо 1 тон дрехи в контейнера
за употребяван текстил в Генерал Тошево
Само за два месеца от поставянето на контейнера за
употребяван текстил в града
са събрани близо 1 тон дрехи.
Инициативата за поставянето
на контейнер за текстил e естествено продължение на две
много успешни акции за събиране на стари дрехи.
Контейнерите за текстил
са част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Събраните продукти периодично се
събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се
подготвят за повторно оползотворяване. С тези, които са
годни за употреба се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали
при бедствия, аварии и кризи и се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда. Останалите изделия, които не са годни за употреба по
първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като
от тях се създават продукти
като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и

COVID-19

Община Генерал Тошево извършва закупуване
и доставка до дома на потребителя на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, и лекарства (закупени със средства на потребителите).
Обхватът на потребителите е :
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
Заявки за доставка и услуга се приемат само в работни
дни на телефонен номер: 0883 560 603.

Спечелени проекти по
Национална програма

Момент от освобождаване на контейнера от поредните 200 кг текстил

много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.
Този щадящ природните ресурси модел има за цел да
връща суровините обратно
в икономиката и да създава
възможности за удължаване
на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид
продукт. По този начин се
предотвратява или поне на-

малява значително добива на
нови природни ресурси. Правилното събиране и третиране на текстилните отпадъци
обаче намалява вредното влияние на този вид отпадък върху компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух. Милиони тонове
облекла се изхвърлят на сметищата всяка година, a някои
видове дрехи имат нужда от

повече от 50 години, за да се
разградят. Токсични вещества
се просмукват в почвата и
подземните води и вредят на
околната среда в продължение на години. Губят се ценни
ресурси, които биха могли да
се оползотворят, а вместо това остават на боклука. Отклоняването на този отпадък от
сметищата има огромен положителен ефект върху околната среда.

Община Генерал Тошево отдава
под наем общинско имущество

Община Генерал Тошево отдава под наем комплекс «Добруджански рай» за срок от 10
години. Конкурсът ще се проведе на 16 септември (сряда)
от 9:00 часа в сградата на Общинска администрация.
Комплексът се намира в посока село Кардам и представлява заведение за обществено хранене, хотелска част и
лятна тераса.
Обявената начална, годишна, наемна цена е 17 280 лева с включен ДДС. При наемане, първите 3 години наемателят не дължи наем. В рамките
на този период той е длъжен
да инвестира определената за
една година наемна цена за
ремонт на кухненско помещение, ремонт на винарна и ремонт на санитарни възли. Това трябва да се изпълни през
първата календарна година
от сключване на договора за

Какво привлича
децата да
развиват
талантите си?
4 стр.

„Предоставяне
на
съвременни
условия
за работа на децата и
учениците в центрове
за подкрепа за личностно развитие”
Двата Центъра за
подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца
и Ученическо общежитие, спечелиха проекти по Национална програма „Предоставяне
на съвременни условия
за работа на децата и
учениците в центрове
за подкрепа за личностно развитие”.
По модул „Подкрепа
на децата и учениците за работата в ЦПЛР
по чл. 49, ал. 1, т. 1 и
ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите
и изявата в областта на
науките, технологии-

те, изкуствата и спорта
и астрономически обсерватории и планетариуми“, ЦПЛР – Център
за работа с деца спечели проект за кабинет в направление „Изкуства“ на стойност 15
351,48 лв.
По Модул „Подкрепа
на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49,
ал. 3 от ЗПУО – ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища“, ЦПЛР - Ученическо общежитие , спечели проект на стойност
9 613,07 лв.
За пръв път Министерство на образованието разработи национални
програми,
насочени към обслужващите звена и нашите
два центъра не пропуснаха възможността да
кандидатстват.

СЪОБЩЕНИЕ

Комплекс „Добруджански рай“

наем. За останалите 7 години наемателят заплаща наем в
размер на сумата, заложена в
договора между него и Община Генерал Тошево.

Критерият за оценка на
офертите е най–високата
предложена цена.
Документи за участие в
конкурса се подават в Общин-

ска администрация до 14 септември включително. Повече
информация може да получите на сайта на Община Генерал Тошево.

РЗИ-Добрич Ви уведомява, че във връзка с
актуалната епидемиологична обстановка и съществуващото извънредно положение, свързана с разпространението на коронавирус COVID
19, са осигурени следните телефонни линии:
♦♦ 058/655 536 за въпроси на граждани,
свързани със здравословни проблеми
♦♦ 058/655 502 за жалби, оплаквания, административни процедури и др.
♦♦ 058/655 501, 058/600 615 за въпроси на
медицински специалисти
♦♦ 058/601 078 за въпроси свързани с медицинската експертиза
Въпроси може да изпращате и на e-mail: rzidobrich@mh.government.bg
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„Спортист – 2011“ рухна срещу „Спартак
1918“ (Варна) през второто полувреме

Отборът на ФК „Спортист – 2011“ загуби домакинството си на „Спартак
1918“ (Варна) с 1:3 и по този начин допусна втора поредна загуба в шампионата на Североизточната Трета лига. Двубоят от третия
кръг на надпреварата беше
и първи пред родна публика през това ново първенство, като на стадиона в
град Генерал Тошево имаше
над 300 души, включително

и голяма агитка, подкрепяща гостуващия тим от морската ни столица.
Първото полувреме на
срещата не предложи кой
знае какви футболни достойнства. Двата тима заложиха на здрава битка в
центъра на терена, а головите положения почти
липсваха. Все пак в средата на първото полувреме
„Спортист – 2011“ откри
резултата. Точен за дома-

кините беше Виктор Димитров, който реализира дузпа, отсъдена за нарушение
срещу Петър Радев. Този
резултат се запази до почивката, но след нея гостите от Варна вдигнаха видимо темпото и много бързо
обърнаха резултата в своя
полза.
В този двубой, както и в
предишните два, се забеляза един и същ проблем
в отбора, воден от Димчо

Това е моментът, в който Виктор Димитров реализира дузпа и открива резултата
срещу "Спартак 1918" (Варна).

Филев – липсата на сериозна физическа подготовка и издръжливост. В трите
изиграни срещи до момента резултатите на почивката между двете полувремена са отлични за тима на
„Спортист – 2011“ – удобен
аванс срещу „Интер“ с 2:0,
равенство в Русе срещу
местния „Дунав“ при 1:1 и
крехка преднина с 1:0 срещу „Спартак – 1918“ (Варна). След това обаче всичко коренно се променя, настъпва рязък спад в играта
на тима от Генерал Тошево и се допускат много попадения. Футболистите изглеждат видимо изморени
и нямат физическите сили да се противопоставят
на своите съперници. През
вторите полувремена на
първите си три двубоя, отборът на „Спортист – 2011“
е допуснал общо осем гола
в своята врата и не е реализирал нито един, докато през първите 45 минути
на същите тези три срещи е
вкарал четири попадения и
е допуснал само едно.
В следващия кръг – на 29
август (събота) от 18:00
часа, „Спортист – 2011“
гостува в Тервел на местния „Септември 98“ и ще
се опита да наруши тази
лоша тенденция.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
На основание Заповед № 776/13.08.2020г. на Кмета на Община Генерал Тошево, чл.35, ал.1 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения №№ 7-9/30.07.2020г., 7-4/30.07.2020г., 7-5/30.07.2020г. и 3-16/26.03.2020г. на Общински съвет Генерал Тошево е ОТКРИТА процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. За продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
№ по
ред

Местонахождение на имота

Площ /
кв.м.

АОС №…, вп. Под №…., том …, ……….г.

Данъчна
оценка/ лв.

Начална
тръжна
цена/ лв.

1.

с.Житен - дворно място, представляващо УПИ №XI-общ, кв.20

625

АОС №2893/16.06.2008г., вх. рег.№3993,
акт №78, том VI, вписан на 18.06.2008г. в
СВ Генерал Тошево при АВ София.

1 305.00

1 790.00

2.

с.Петлешково-поземлен имот с
идентификатор №56040.156.1

1 650

АОС №4637/26.05.2020г., вх.рег. № 1032,
акт 191, том II, вписан на 02.06.2020г. в
СВ Генерал Тошево при АВ София.

3 762.00

4 800.00

2. За отдаване под наем на следните недвижими имоти – общинска собственост:
№

Имот

Площ
кв.м

Начална месечна наемна цена
/ лева
28.00

1.

с.Сноп-помещение в автоспирка, УПИ №I в кв.23А

23.30

2.

С.Кардам-помещение в сградата на кметство, находяща се в УПИ №I
кв.38 по ПУП на селото.

16.00

3.

Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне на павилион по ул.“ Д. Благоев“, в кв.66 по ПУП на града.

14.60

4.

с. Дъбовик-помещение в сградата на кметството, находяща се в
УПИ №X кв. 19 по ПУП на селото.

28.00

14.40
19.00
33.60

Публичният търг ще се проведе на 03.09.2020г. от 14.00 часа в административна сграда на
община Генерал Тошево, в зала « Дора Габе», на третия етаж.
Тръжна документация за имоти, обявени за продажба и отдаване под наем, се получава в стая
411, срещу 20.00/двадесет/ лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12.00 часа на 01.09.2020г.
Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота 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 Ген.Тошево.
Депозит и заявки за участие се приемат до 15.00 часа на 01.09.2020г.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след
закупуване на тръжни документи.

Заслужена награда
получиха оперната певица
Константина Петкова и
краеведа Георги Балабанов

На 16 август 2020 година в
частния културен център на
Маестра Константина Петкова в село Пчеларово фондация „Вигория” връчи официално Почетен плакет „Златна детелина” “ – символ на
Вярата, Надеждата, Любовта
и Щастието на Константина Петкова и Почетна грамота „Златна детелина” на осем
краеведи от Добруджа. Поводът е 80-ата годишнина от
подписване на Крайовската
спогодба.
Фондацията съществува от
2010 година и връчва награди в различни области на обществения и научен живот.
Оперната певица Константина Петкова е един от двамата носители на тазгодишните награди на фондация
„Вигория“. Певицата получава почетен плакет „Златна
детелина“ в областта „Кул-

тура“.
Отличените краеведи са
Атанас Друмев Пеев, Иван
Радев Кръстев и Веселина Иванова Малчева от Добрич, Георги Йорданов Балабанов – гр. Ген. Тошево, Цонка Сивкова Петрова и Енчо
Петров Димитров – Балчик,
Момка Петрова Чумпилева –
Силистра, Стефан Атанасов
Сарандев – Варна.
Отличията се присъждат
за проявена всеотдайна краеведска дейност на доброволни начала; за примера и
посланията чрез своята социална ангажираност в родна Добруджа; за високото родолюбие и отговорност пред
обществото и най-вече пред
младото поколение – приемник на националната идентичност; за създадени литературни творби, свързани с
историята на Добруджа.

Камбаната, дарена на църквата в село Изворово от „Екомакс“ ООД,
град Шумен, която ще заеме мястото на тази, която откраднаха
преди два месеца. Камбаната е позлатена и тежи 98 кг.

ОБЯВА

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 7 и 10 стопански години, считано от а 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 20.00лв,
до 12:00часа на 03.09.2020 г. и се получава в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. 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 03.09.2020г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево;
Търга ще се проведе на 04.09.2020г. от 09:00часа в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, зала „Дора Габе“
, трети етаж.
Допълнителна
информация
на
телефони
05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939.
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Пълна програма на есенния дял от шампионата на Североизточна Трета лига – сезон 2020/21
I кръг
Ботев (Нови пазар) - Дунав (Русе) – отложен за 05.09.2020 г.
Доростол (Силистра) - Светкавица (Търговище) – отложен за
19.08.2020 г.
Черноморец (Балчик) - Черноломец 1919 (Попово)
1:0
Бенковски (Бяла) - Лудогорец 1945 III (Разград) – отложен за
неопределена дата
Кубрат 2016 (Кубрат) - Тополи 2010 (Тополи) 		
0:0
Устрем Д (Дончево) - Септември 98 (Тервел) 		
3:0
Шумен 2007 (Шумен) - Спартак 1918 (Варна) 		
3:2
Интер (Добрич) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
2:2

VI кръг
19 септември 2020 г., събота, 17:00 ч:
Ботев (Нови пазар) - Устрем Д (Дончево)
20 септември 2020 г., неделя, 17:00 ч:
Дунав (Русе) - Септември 98 (Тервел)
Светкавица (Търговище) - Спартак 1918 (Варна)
Черноломец 1919 (Попово) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Тополи 2010 (Тополи) - Интер (Добрич)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Шумен 2007 (Шумен)
Бенковски (Бяла) - Доростол (Силистра)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Черноморец (Балчик)

XI кръг
24 октомври 2020 г., събота, 14:00 ч:
Шумен 2007 (Шумен) - Доростол (Силистра)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Септември 98 (Тервел) - Ботев (Нови пазар)
25 октомври 2020 г., неделя, 14:00 ч:
Устрем Д (Дончево) - Дунав (Русе)
Интер (Добрич) - Черноморец (Балчик)
Спартак 1918 (Варна) - Бенковски (Бяла)
Светкавица (Търговище) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Черноломец 1919 (Попово) - Тополи 2010 (Тополи)

VII кръг
26 септември 2020 г., събота, 17:00 ч:
Черноморец (Балчик) - Дунав (Русе)
Доростол (Силистра) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Шумен 2007 (Шумен) - Ботев (Нови пазар)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Тополи 2010 (Тополи)
Септември 98 (Тервел) - Светкавица (Търговище)
27 септември 2020 г., неделя, 17:00 ч:
Устрем Д (Дончево) - Бенковски (Бяла)
Интер (Добрич) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Спартак 1918 (Варна) - Черноломец 1919 (Попово)

XII кръг
31 октомври 2020 г., събота, 14:00 ч:
Ботев (Нови пазар) - Светкавица (Търговище)
Черноморец (Балчик) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Доростол (Силистра) - Интер (Добрич)
1 ноември 2020 г., неделя, 14:00 ч:
Дунав (Русе) - Тополи 2010 (Тополи)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Черноломец 1919 (Попово)
Бенковски (Бяла) - Септември 98 (Тервел)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Спартак 1918 (Варна)
Устрем Д (Дончево) - Шумен 2007 (Шумен)

VIII кръг
3 октомври 2020 г., събота, 16:00 ч:
Ботев (Нови пазар) - Интер (Добрич)
Черноморец (Балчик) - Доростол (Силистра)
4 октомври 2020 г., неделя, 16:00 ч:
Дунав (Русе) - Светкавица (Търговище)
Черноломец 1919 (Попово) - Септември 98 (Тервел)
Тополи 2010 (Тополи) - Спартак 1918 (Варна)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Бенковски (Бяла) - Шумен 2007 (Шумен)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Устрем Д (Дончево)

XIII кръг
7 ноември 2020 г., събота, 14:00 ч:
Шумен 2007 (Шумен) - Дунав (Русе)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Доростол (Силистра)
Септември 98 (Тервел) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Светкавица (Търговище) - Бенковски (Бяла)
8 ноември 2020 г., неделя, 14:00 ч:
Интер (Добрич) - Устрем Д (Дончево)
Спартак 1918 (Варна) - Черноморец (Балчик)
Черноломец 1919 (Попово) - Ботев (Нови пазар)
Тополи 2010 (Тополи) - Лудогорец 1945 III (Разград)

IV кръг
29 август 2020 г., събота, 18:00 ч:
Септември 98 (Тервел) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Светкавица (Търговище) - Интер (Добрич)
Ботев (Нови пазар) - Черноморец (Балчик)
30 август 2020 г., неделя, 18:00 ч:
Дунав (Русе) - Спартак 1918 (Варна)
Черноломец 1919 (Попово) - Шумен 2007 (Шумен)
Тополи 2010 (Тополи) - Устрем Д (Дончево)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Доростол (Силистра)
Бенковски (Бяла) - Кубрат 2016 (Кубрат)

IX кръг
10 октомври 2020 г., събота, 16:00 ч:
Доростол (Силистра) - Дунав (Русе)
Шумен 2007 (Шумен) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Ботев (Нови пазар)
Септември 98 (Тервел) - Тополи 2010 (Тополи)
Светкавица (Търговище) - Черноломец 1919 (Попово)
11 октомври 2020 г., неделя, 16:00 ч:
Устрем Д (Дончево) - Черноморец (Балчик)
Интер (Добрич) - Бенковски (Бяла)
Спартак 1918 (Варна) - Лудогорец 1945 III (Разград)

XIV кръг
14 ноември 2020 г., събота, 14:00 ч:
Ботев (Нови пазар) - Тополи 2010 (Тополи)
Черноморец (Балчик) - Септември 98 (Тервел)
Шумен 2007 (Шумен) - Интер (Добрич)
15 ноември 2020 г., неделя, 14:00 ч:
Дунав (Русе) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Бенковски (Бяла) - Черноломец 1919 (Попово)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Светкавица (Търговище)
Доростол (Силистра) - Спартак 1918 (Варна)
Устрем Д (Дончево) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)

V кръг
12 септември 2020 г., събота, 17:00 ч:
Черноморец (Балчик) - Бенковски (Бяла)
Доростол (Силистра) - Ботев (Нови пазар)
Шумен 2007 (Шумен) - Тополи 2010 (Тополи)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Светкавица (Търговище)
13 септември 2020 г., неделя, 17:00 ч:
Кубрат 2016 (Кубрат) - Дунав (Русе)
Устрем Д (Дончево) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Интер (Добрич) - Черноломец 1919 (Попово)
Спартак 1918 (Варна) - Септември 98 (Тервел)

X кръг
17 октомври 2020 г., събота, 16:00 ч:
Черноморец (Балчик) - Шумен 2007 (Шумен)
Доростол (Силистра) - Устрем Д (Дончево)
18 октомври 2020 г., неделя, 16:00 ч:
Дунав (Русе) - Черноломец 1919 (Попово)
Тополи 2010 (Тополи) - Светкавица (Търговище)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Септември 98 (Тервел)
Ботев (Нови пазар) - Спартак 1918 (Варна)
Бенковски (Бяла) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Интер (Добрич)

XV кръг
21 ноември 2020 г., събота, 14:00 ч:
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Шумен 2007 (Шумен)
Септември 98 (Тервел) - Доростол (Силистра)
Светкавица (Търговище) - Черноморец (Балчик)
22 ноември 2020 г., неделя, 14:00 ч:
Интер (Добрич) - Дунав (Русе)
Спартак 1918 (Варна) - Устрем Д (Дончево)
Черноломец 1919 (Попово) - Кубрат 2016 (Кубрат)
Тополи 2010 (Тополи) - Бенковски (Бяла)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Ботев (Нови пазар)

II кръг
15 август 2020 г., събота, 18:00 ч:
Септември 98 (Тервел) - Шумен 2007 (Шумен)
Светкавица (Търговище) - Устрем Д (Дончево)
Ботев (Нови пазар) - Бенковски (Бяла)
16 август 2020 г., неделя, 18:00 ч:
Дунав (Русе) - Спортист 2011 (Ген. Тошево)
Спартак 1918 (Варна) - Интер (Добрич)
Черноломец 1919 (Попово) - Доростол (Силистра)
Тополи 2010 (Тополи) - Черноморец (Балчик)
Лудогорец 1945 III (Разград) - Кубрат 2016 (Кубрат)
III кръг
22 август 2020 г., събота, 18:00 ч:
Доростол (Силистра) - Тополи 2010 (Тополи)
Шумен 2007 (Шумен) - Светкавица (Търговище)
23 август 2020 г., неделя, 18:00 ч:
Бенковски (Бяла) - Дунав (Русе)
Кубрат 2016 (Кубрат) - Ботев (Нови пазар)
Черноморец (Балчик) - Лудогорец 1945 III (Разград)
Устрем Д (Дончево) - Черноломец 1919 (Попово)
Интер (Добрич) - Септември 98 (Тервел)
Спортист 2011 (Ген. Тошево) - Спартак 1918 (Варна)

Изгодни оферти

Покана за събрание

Управителния съвет на кооперация „Демокрация“ ЕИК
834003178, със седалище и адрес на управление град Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ №8, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно Общо събрание на кооператорите, което ще се проведе на 29.08.2020
г. от 09:00 часа в стопанския двор на кооперация „Демокрация“ в град Генерал Тошево, ул. „Иван Куманов“ №2, при
следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори;
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 г.;
3. Отчетен доклад на КС за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г. и одиторския доклад за 2019 г., приемане на
решение, относно финансовия резултат на кооперацията за
2019 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2019 г.;
6. Избор на одитор на кооперацията за 2020 г.;
7. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 часа, на същото
място и при същия дневен ред.
Управителен съвет

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.
КУПУВАМ запазена къща в гр. Генерал Тошево. Цена до
30 000 лева. Телефон за връзка: 0882/52 10 30.
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.
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 заинтересованите страни, че стартира прием на Искане за
потребители, желаещи да се свържат към битова
канализация на улица „Васил Алексиев“.
Необходими документи и такси:
• Искане за скица
• Такса за скица – 15.00 лева
Искане за издаване на скица се подава всеки
делничен ден от 8:00 часа до 17:00 часа на адрес:
Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул.
„Васил Априлов“ № 5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, ет.1. и се
изготвя в срок от 7 работни дни.
След издаване на скицата, заедно с копие от нотариален акт на имота потребителят трябва да
пусне заявление за присъединяване към битова
канализация във ВиК – Генерал Тошево на адрес,
гр. Генерал Тошево, ул. „Мусала“ № 3.
За подаване на заявление във ВиК, такси не се
дължат.

Тъжен помен

На 26 август 2020 г. се навършват
3 години от смъртта на

Иван Антимов
Ганев
(починал на 76 г.)

В къщи мястото ти празно
все стои. Напразно търсим
погледа на твоите очи. Напразно чакаме да чуем твоя
глас. Пусто е, а ти си тъй
далеч от нас…

От семейството
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Обединена детска школа при НЧ „Светлина – 1941“ в града ви очаква!
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
♦♦ Акордеон
♦♦ Гайда
♦♦ Китара
♦♦ Синтезатор
♦♦ Солфеж
♦♦ Детска вокална група „Жаборани“
♦♦ Музикален театър „Дея“
За всички форми на обучение са осигурени квалифицирани преподаватели. Заниманията са индивидуални и групови. Школата предлага и обучение в
състави за любителско и художествено творчество,
участие в регионални, национални и международни конкурси, фестивали и други инициативи. Възпитаниците получават възможност за изява в концерти и празници на читалището, забавни и весели състезания и шоу програми. Гарантирани са добро обучение, придобиване на нови знания, успех и
настроение.
Всички желаещи ученици да се запишат в школата могат да подадат молби за всяка една от формите на обучение, според възможността, желанието и
интересите!
Вратите на читалището са отворени по всяко време в рамките на деня!
За справки и записвания: на място в НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, на телефон: 05731/22-14, svetlina_gt@abv.bg, office@
svetlina1941.org, www.svetlina1941.org.
По повод започването на новата учебна година в
НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, в рамките на два последователни броя, вестник „Добруджански глас“ ще ви запознае с преподавателите и
отделните класове на школата при културната институция. Така вие, вашите деца и внуци ще могат
много по-лесно да направят своя избор. В този брой
може да научите повече за класовете по синтезатор, поп и рок пеене, народно пеене и китара.

През 1991 година в НЧ „Светлина-1941“ в
град Генерал Тошево е създадена Детска школа с директор Борис Бръмчийски, с класове по
народни инструменти, духов оркестър, гайда,
пиано, китара, кларинет, акордеон и народно
пеене.
През 2009 година с решение на Настоятелството се преобразува в Обединена детска
школа (без директор), с класове по пиано, китара, акордеон, поп и рок пеене, ДВГ „Мики
Маус“, народно пеене, народни танци, модерен балет, хип-хоп, бойни изкуства, изобразително изкуство и английски език.

Йордан Дяков
преподавател, клас
народно пеене и
народен оркестър

Представете по най-оригиналния и впечатляващ начин вашата сфера на изкуство, в която работите!
- Аз работя в най-старата и
древна сфера на изкуството
– музиката. Песента е звучала много отдавна и е известна като едно от първите изкуства. Народната песен ни
свързва пряко с нашите деди.
Преди години читалищата и школите към тях бяха пълни с ученици, които
имат желание да развиват
своите таланти. Сега деца-

та са с телефон в ръка или
пред лаптопа у дома. Защо
се стигна до тук?
- Стигна се до този момент,
защото технологиите са доста по-интересни и модерни
за днешните деца. За тях не е
нужно да се трудиш – получаваш ги наготово. За да се занимаваш с музика обаче, освен да имаш талант, трябва и
да се потрудиш.
В този смисъл, как българският фолклор ще се
пребори с този технологичен бум, който все повече
владее съзнанието на децата?
- Децата трябва да се научат да ценят своята култура,
да обичат България и да искат
да се трудят.
Защо децата трябва да изберат вашия клас в школата
по изкуства при НЧ „Светлина - 1941”?
- Народната песен е много
сложна и учи децата на много нови неща. Кара ги да се
върнат в миналото и да се почувстват по-близо до своите
предци.
На какво ще научите тези
деца, които решат да ви се
доверят?
- Най-важното – ще науча
децата на уважение към българския фолклор и култура.

Вяра Костадинова
преподавател, клас
поп и рок пеене и
ВГ „Жаборани“

Представете по най-оригиналния и впечатляващ начин вашата сфера на изкуство, в която работите!
- Историята на вокалното
изкуство води началото си от
далечни времена. Художественото пеене е съществувало
още преди нашата ера в Египет, Мала Азия и Древна Гърция. Да не умееш да пееш е
било също така срамно, както
да не умееш да четеш.
Преди години читалищата и школите към тях бяха пълни с ученици, които
имат желание да развиват
своите таланти. Сега децата са с телефон в ръка или
пред лаптопа у дома. Защо
се стигна до тук?
- Това е естествен процес. Светът просто се движи напред и не може да бъде
спрян. Важно е да бъде намерен баланс.
В този смисъл, как българският фолклор ще се
пребори с този технологичен бум, който все повече
владее съзнанието на децата?
- Трябва да умеем да вдъхновяваме децата от съвсем
малки. На всяко дете от малко трябва да му се даде идеята, че е родено за велики неща и че може! И всъщност, в
която и сфера на изкуството да попадне вашето дете,

Добромир Банев
преподавател, клас
китара

Представете по най-оригиналния и впечатляващ начин вашата сфера на изкуство, в която работите!
- Китарата е музикален
инструмент, който е толкова популярен, че не се нуждае от специално представяне. Един от най-динамично развиващите се музикални инструменти, винаги в

знайте, че изкуството възпитава! В това съм категорично
убедена, понеже от 11 години имам възможността да работя с пеещи и обичащи музиката деца, в школата по изкуства при НЧ „Светлина –
1941“ – град Генерал Тошево.
Все по-ясно намирам разликата в отношението и държанието на децата, които са избрали своето изкуство и такива, които не се занимават
с нищо, освен с училищните
задължения. Връщайки се назад към моята детско-юношеска възраст, аз също съм посещавала много от школите
в град Добрич и общувайки с
връстниците си, още тогава
съм откривала тази разлика.
Защо децата трябва да
изберат вашия клас в школата по изкуства при НЧ
„Светлина - 1941”?
- Научно доказано е, че пеенето понижава стреса, подобрява настроението, подпомага имунната система,
подобрява дишането, засилва
чувството за ритъм, насърчава ученето при децата и социалното им поведение. Още
– подобрява съня, мотивира,
дисциплинира и влияе положително върху чувствата на
депресивност и тревожност.
Освен това създава нови контакти и винаги, когато сме
заедно, съчетаваме работата със забавленията. Скуката
отсъства! Популярната музика е модерна, а рока е от стария и се учим от него.
На какво ще научите тези
деца, които решат да ви се
доверят?
- А, защо самата аз избрах децата и работата с тях
– малки или големи, децата
имат аромат на любов. Те са
любов. Правят света ни красив. Замечтан. Лъкатушещ.
Предизвикват ни да гоним
пеперуди, да търсим детелини… Гъделичкат сърцето ни
фино, едва забележимо, но
щедро. Дават ни всичко, което имат, а то е много повече
от това, което ние можем да
им дадем…

Представете по най-оригиналния и впечатляващ начин вашата сфера на изкуство, в която работите!
- Музиката е част от изкуството, която те омагьосва.
Докоснеш ли се до нея, оставаш в плен за цял живот. Тя
е ценност, която се предава
в пространството и времето,
чрез нея можеш да изразиш
себе си, своите чувства и желания, можеш да въздействаш
на хората – да им помогнеш
и да ги направиш по-добри.
Музиката е като художник,
който рисува своите картини от живота на хората. Всеки тон е цвят на боите, разкриващ красота, хармония и
любов.
Преди години читалищата и школите към тях бяха пълни с ученици, които
имат желание да развиват
своите таланти. Сега децата са с телефон в ръка или
пред лаптопа у дома. Защо
се стигна до тук?
- Преди години читалищата
бяха пълни, защото учениците имаха стимул. Казваше им
се, че трябва да дадат всичко
от себе си, да покажат своя
талант. Същевременно преподавателят ги насърчаваше и не прекършваше крилете им, дори и да не се справят. Наградата беше посещение в друг град, държава,

друга сцена, където могат да
се изявят, да покажат това,
което умеят. Аплодисментите, похвалите, поощрителните награди и грамоти те увличат и те карат да продължаваш напред, на каниш дори и свои приятели, които да
се присъединят към школата.
В този смисъл, как българският фолклор ще се
пребори с този технологичен бум, който все повече
владее съзнанието на децата?
- Българският фолклор е
ценност, предавана от векове и съхранила ни като нация. Докато има учители,
обичащи нашата музика, носещи я в сърцата си, тя ще се
предава и на децата, стига те
да го желаят. За целта това
трябва да стане още в ранно
детство, когато детето е жадно за знания. Технологичният
бум винаги ще го има, времената се променят и ние трябва да сме в крак с времето.
Трябва фолклорът и технологиите да се свържат в някоя нишка, която да докосне
сетивата на децата и ако те
са закърмени с фолклор, той
винаги ще бъде част от тях.
Защо децата трябва да
изберат вашия клас в школата по изкуства при НЧ
„Светлина - 1941”?
- Защото синтезаторът се
приближава до по-модерните технологии. Той, като инструмент привлича внимание
със светещ дисплей, флаш
памет и други екстри, които
вълнуват младежите. Има модерни саунди, с които се свири съвременната музика.
На какво ще научите тези
деца, които решат да ви се
доверят?
- Децата ще се научат да
опознаят магията на инструмента, защото той е само
един, а свири като цял оркестър. Ще се научат да свирят
любими и съвременни музики. По този начин тя, музиката, ще накара децата да я
заобичат и ще ги научи да се
изразяват.

крак с най-новите достижения на техниката и науката,
предизвикателство за всеки
китарист. Без нея нямаше да
има стилове като: Рок, Блус,
Хард Рок, Метъл и т.н., както и групи като Бийтълс, Роулинг Стоунс, Куин, Дийп Пърпъл, Рейнбоу, Металика, и
техните велики песни, които
вълнуват поколения фенове
по цял свят.
Преди години читалищата и школите към тях бяха пълни с ученици, които
имат желание да развиват
своите таланти. Сега децата са с телефон в ръка или
пред лаптопа у дома. Защо
се стигна до тук?
- Това е доста трудно за
обяснение. Времената се
променят, интересите също.
Излизат все по-нови и нови
неща, което привличат вниманието на децата. Преди
време те са нямали толкова
голям и богат избор от неща,
които да правят. Сега ситуацията е много по-различна.
В този смисъл, как българският фолклор ще се
пребори с този технологи-

чен бум, който все повече
владее съзнанието на децата?
- Със сигурност ще бъде
трудно. Тази борба е неравна и е в полза на технологиите, телефоните, таблетите и
лаптопите със своите игри и
социални мрежи. Но намесата на семейството и дома може да има решаваща роля. Родителите трябва да помогнат,
за да бъде спечелена тази на
пръв поглед изгубена битка.
Защо децата трябва да
изберат вашия клас в школата по изкуства при НЧ
„Светлина - 1941”?
- Преди години, поемайки класа по китара в читалището разполагах със скромните 2 класически китари. С
годините, с разбиране и съдействие от ръководството
на читалището подобрихме
базата и в момента разполагаме с всичко необходимо за
едно съвременно обучение.
Разполагаме с пълния курс
за обучение по класическа
китара на В. Вълчев, с който
се обучават учениците в музикалните училища в страна-

та, пълен курс за обучение по
Фингърстайл и огромно количество литература за ел. китара. В комбинация с музикалния софтуер „Гитар про“
обучението е в крак с новите технологии, което го прави по-достъпно и интересно
за децата. Обучението е съобразено с възрастта и индивидуалните възможности на
всяко дете.
На какво ще научите тези
деца, които решат да ви се
доверят?
- Според желанието могат
да бъдат изучавани Класическа: основен курс включващ
постановка, техника на свирене и звук и много пиеси от
български и чужди композитори; Електрическа в стикове: Блус, Рок, Метъл или Фингърстайл китара, чието изучаване започнахме по желание на част от учениците
от класа поради голям интерес породен от развитието
на този нов начин на свирене. Част от изпълненията на
ученици от класа са качени
и в You Tube канала Dobromir
Banev.
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