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Официално бяха открити обновените сгради
на читалищата в селата Спасово и Кардам

На 23 септември бяха официално открити реновираните сгради на НЧ „Отец Паисий“ в село Спасово“ и НЧ
„Пробуда – 1941“ в село Кардам. Тържественото събитие съвпадна с отбелязването на Националните културни
празници „Албена“ 2020, на
които Община Генерал Тошево отново беше любезен домакин. Двата храма на българската просвета, култура
и фолклор бяха ремонтирани
по-рано тази година по проект на трансгранична програма INTERREG V-A Румъния
– България 2014-2020 „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“. Проектът се изпълнява в партньорство с община
Мурфатлар, Република Румъния, като водеща организация е Община Генерал Тошево. Общата стойност на
проектното предложение е в
размер на 1 219 951 евро, а
610 006 евро от тях са за българската община. Дейностите по неговото изпълнение
включваха освен основен ремонт на сградите на двете
читалища, още благоустрояване на площада пред читалището в село Кардам и благоустрояване на прилежащото пространство около Историческия музей в град Генерал Тошево.
Символичните церемонни по прерязване на лентите за откриване на обектите
се състояха последователно

НОВО!!!

Спортен клуб „Сейкен“
организира тренировки по
киокушин карате в град Генерал Тошево. Заниманията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от
18:00 часа в спортната зала на СУ „Никола. Й. Вапцаров“. Школата предлага квалифицирано обучение, възможност за развитие, участие в състезание
и лагери на национално и
международно ниво. Минималната възрастова граница за започване на тренировки е 6 години.
За повече допълнителна информация и записване, може да се обаждате на телефон 0899/93 55
30 – Диян Радев, или на email: seiken@abv.bg.

в Спасово и Кардам пред погледите на десетки развълнувани жители на добруджанските села. Кратки музикални програми съпътстваха съ-

за бъдещото развитие и поддържане на духовния и културен живот в двете най-големи
села на територията на общината. „Хората по селата тряб-

библиотеките, залите и сцените, обновени и освежени
са гримьорните, санитарните и складовите помещения.
Подменена е PVC дограмата

Церемонията по прерязване на лентата беше спазена и пред двете сгради на културните институции.

битията, на които официални
гости бяха кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров, неговите заместници
Деян Димитров и Румен Мунтянов, както и плеядата от
български творци, участници
в Национални културни празници „Албена“ 2020, начело с
Иван Гранитски.
В своята реч Валентин Димитров изтъкна важността от
реконструкцията на сградите

ва да продължават да съхраняват и популяризират културното наследство на Добруджа. Трябва да се насърчават
и младите хора да се включват и да участват дейно в организираните прояви. Това
ще запази българския дух и
народния фолклор живи и те
ще пребъдат“, заяви кметът
на Община Генерал Тошево.
В двете културни институции са направени ремонт на

на сградите и ел. инсталацията. Извършени са и детайлни
ремонти по ВиК системите в
двете сгради.
Всички тези дейности значително ще подобрят функционалното състояние на читалищата. Така ще бъде удължен техният живот, а това ще
подпомогне устойчивото социално-икономическо развитие на трансграничния регион.

Удължава се извънредната
епидемична обстановка

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб, се посочва в
решението.
По данни на Европейския център за превенция и контрол
па заболяванията, към 19.09.2020 г. в света са регистрирани 30 540 446 потвърдени случая на COVID-19, от които 952
724 починали. От тях 2 808 711 случая или 9,2% са заболелите на територията на Европейския съюз /Европейското, икономическо пространство и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с общ брой починали —
185 945.
В България към 19.09.2020 г. са съобщени 18 733 заболели и 753 починали от COVID-19. В страната продължава неблагоприятното развитие на епидемичната обстановка, обуславяща се от висока смъртност от инфекции, причинени от
новия коронавирус, на фона на намаляваща заболяемост и
запазване степента на болнично лечение на заболели с умерена и тежка клинична картина.
Удължаването на извънредната епидемична обстановка и
прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVTD-19 върху общественото здраве и здравната система. Това е особено важно
за опазване здравето и живота на лицата с повишен риск от
тежко протичане на инфекциозно заболяване – възрастни,
хора с хронични и онкологични заболявания и имунокомпрометирани състояния, в условия на едновременно разпространение на сезонен грип и COVID-19, посочват от правителството.

СЪОБЩЕНИЕ

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: rzi-dobrich@
mh.government.bg.

Започна частична рехабилитация на улици в града
От миналата седмица по няколко улици на територията
на град Генерал Тошево вървят
дейности по ремонт на асфалтова настилка с мрежовидни
пукнатини и единични дупки.
Общата квадратура на изкърпените площи възлиза на близо 2 200 кв. м., а улиците по
които се извършват ремонтите са „В. Априлов“, „Д. Орлов“,
„Р. Даскалов“ и „Опълченска“.
Предвидената сума е в размер
на 54 906, 00 лв. с ДДС, като
тя е предоставена от Агенция
„Пътна инфраструктура“, съгласно споразумителен протокол за поддържане на републиканската пътна мрежа на
територията на града.
През първите дни от рехабилитацията на улиците, специализирана техника започ-

Всички дупки по ул. „Опълченска“ вече са запълнени.

на да изрязва компрометирани участъци по цялото протежение на ул. „Опълченска“
в града. Дейностите бяха отлично координирани и не създадоха никакви проблеми на
движението в този иначе натоварен участък. След това се
пристъпи към засмоляване и
полагане на новата асфалтова настилка. По същия начин
се процедира и с останалите
по-горе изброени улици.
В същото време по главната улица „Трети март“, „Дочо Михайлов“, „Асен Златаров“ и „Г.С. Раковски“ в града също започна ремонт на нарушената асфалтова настилка
и засмоляване. Средствата са
в размер на 48 000 лв. с ДДС
и са от общинския бюджет за
2020 година.
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Плеяда от родни творци представиха последните
си произведения пред жители на общината

На 23 септември се проведе
поредното издание на Национални културни празници „Албена“ 2020, на които Община
Генерал Тошево отново беше
любезен домакин. Плеяда от
съвременни български будители присъства на официалното
откриване на обновените сгради на НЧ „Отец Паисий“ в село
Спасово и НЧ „Пробуда – 1941“

в село Кардам, след което в
двора на Историческия музей
в града, проведе литературна среща с ученици и граждани. Тази година в град Генерал
Тошево гостуваха Иван Гранитски, Боян Ангелов, Стоян Райчевски, Атанас Звездинов, Петър Андасаров, Панко Анчев и
Любомир Котев.
Пред гостите авторите пред-

ставиха малка част от своето
творчество и запознаха публиката с последните си книги и изследвания. Надълго бяха дискутирани и най-актуалните теми в българското общество. Сериозен интерес
събуди представянето на книгата на историка Стоян Райчевски „Крайовската спогодба между прагматизма и емо-

Тази година литературната среща на творците с граждани и ученици се състоя в двора на
Историческия музей в град Генерал Тошево.

циите“, която излезе от печат
по-рано тази година и е написана във връзка с 80-годишнината от подписването на Крайовския договор на 7 септември 1940 г., по силата на който Южна Добруджа се възвръща към пределите на България.
И тази година Национални културни празници „Албена“ се организират от издателство „Захарий Стоянов“, „Албена“ АД и общините в Североизточна България, включително и нашата. Домакин на
първото събитие през тази година беше град Разград. Последваха посещения в Смядово и Шумен, Каварна и Варна.
Идеята на Национални културни празници “Албена” е да се
възроди духът на българската
национална идентичност и да
се направи така, че талантливи но неизвестни писатели, художници, актьори, музиканти
и танцьори да стигат до много по-широка публика, както и
да се обогати духовния и художествения живот на Североизточна България.
В рамките на тези празници,
през годините са се провели
повече от 1 600 премиери на
книги, организирани са много концерти, пътуващи изложби, дискусии и пленери, които са посетени от повече от 50
000 души.

Две от училищата
в града спечелиха
финансиране по проекти

ОУ „Хр. Смирненски“ и
СУ „Никола Й. Вапцаров“
в град Генерал Тошево попаднаха сред одобрените
учебни заведения за безвъзмездно финансиране
на проектни предложения
по конкурсни процедури на
Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства към Министерството на образованието и
науката.
СУ „Никола Й. Вапцаров“ има спечелен проект
„Аз и ти – ние“ по Приоритет 1: „Реализиране на
форми на взаимодействие
между децата и учениците от различен етнически
произход за утвърждаването на междукултурните
ценности и многообразието в образователната сре-

да за изграждане и възпитаване у подрастващите на
социокултурен модел на
поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност“. Стойността на
финансирането е в размер
на 12 851,85 лв.
ОУ „Хр. Смирненски“
има спечелен проект „(с)
Мисъл за промяна“ по Приоритет 2: „Реализиране на
интегрирани дейности за
образователна интеграция
на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен
процес на обхват, задържане и реинтеграцията им
в образователната система“. Стойността на финансирането е в размер на 19
981,94 лв.

Зърнопроизводители от общината искат
обявяване на природно бедствие „суша“

„Асоциацията на българските зърнопроизводители
2006“ – Генерал Тошево, изпрати молба до областния
управител на Добрич Красимир Кирилов, за обявяване
на природно бедствие „суша“
за стопанската 2020/2021
година.
През настоящата стопанска година област Добрич беше сполетяна от суша, предшествана от слана, които
провалиха почти на 100% посевите с есенни и пролетни култури. Средните добиви, реализирани в областта,
са редуцирани с две трети
спрямо предходните години.
В резултат на това за повечето от заетите в земеделието
фермери, без оглед на обема
на стопанствата им, е много трудно да започнат новата стопанска година поради
липса на парични средства за
разплащане с доставчици на
семена, торове и препарати
и заплащане на прекомерно
високите ренти към собствениците на земята.
Земеделието е водещ отрасъл за областта, наред с туризма. Поради това ситуацията в този сектор крие заплаха от фалит и невъзможност
за залагане на продукция
през стопанската 2020-2021
година за голяма част от заетите в сектора.
„В този смисъл и считаме,

785 080 декара от площите с маслодаен слънчоглед в
Област Добрич са реколтирани до момента (към дата 25
септември), съобщиха от Министерството на земеделието. Това представлява 94,3%

че са налице всички условия,
съгласно чл.25 от Регламент/
ЕС/ №702/2014г. на Комисията от 25.06.2014г. относно
деклариране на някои категории помощи в секторите на
селското и горското стопанства и в селските райони за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на Договора за функционирането на
ЕС за признаване на неблагоприятно климатично събитие

“суша”, което в настоящият
случай може да бъде приравнено на природно бедствие“,
се казва в обръщението към
областния управител.
Земеделските стопани настояват областният управител да издаде заповед, с която да обяви настъпването на
неблагоприятно климатично
събитие „суша“ през стопанската 2019/2020 r. за област
Добрич, приравнена на при-

родно бедствие.
От Асоциацията молят областния управител да съдейства пред премиера и
правителството за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за покупка на
сертифицирани семена, торове и препарати за предстоящата стопанска година,
която помощ не се нуждае от
одобрение на Европейската
комисия.

Невижданата от години суша накара земеделците да се обединят в искането си за обявяване на
природно бедствие.

Жътвата продължава
от засетите с културата общо 832 000 дка. Средният добив е 181 кг/дка за областта.
На територията на страната

към момента са ожънати над
7 милиона декара от нивите
със слънчоглед, при среден
добив от 200 кг/дка.

Реколтираните площи с царевица за зърно в Област Добрич към момента са 619 580
дка, от общо 1 007 550 дка,
което е около 60%. Средният
добив е 349 кг/дка, а средният за страната – 472 кг/дка.

По време на официалното откриване на НЧ „Пробуда – 1941“ в село
Кардам, самодейният състав при културната институция зарадва
гостите на събитието с две страхотни изпълнения.

Санкция от 160 лв. при
отказ от преброяване

Санкция от 160 лв. ще бъде
налагана при отказ от участие
в предстоящото Преброяване
на населението и жилищния
фонд в България, което ще се
проведе в началото на 2021 г.
Преброителна кампания 2021
ще се извършва по два метода
– с анкета, която ще бъде попълвана заедно с преброителите, или самостоятелно – онлайн. При избор за регистриране по електронен път се получава уникален код, който
после да бъде предаден.
Електронното преброяване
ще се проведе от 22 до 31 януари, а анкети ще се попълват
между 1 и 15 февруари 2021
година. В момента се набират
преброители и контрольори.
Колко ще заработи всеки преброител, ще зависи от
обема свършена работа. „За
всеки преброен обект преброителят ще получава сума. Например за сграда – 70 стотинки, за жилище – 1 лв., за лице
– 2,50 лева”, уточни Магдалена Костова – директор на дирекция „Демографска и социална статистика” в НСИ.
Преброяването на населението се извършва на всеки

10 години. Извън общите изисквания преброителите ще
трябва и да са достатъчно мотивирани, за да обикалят различни адреси и семейства в
ситуацията на коронавирусна
пандемия.
Независимо, че всеки от
преброяващите ще бъде подсигурен със защитни средства срещу коронавирусна
зараза, от НСИ препоръчват:
„Нека хората се възползват от
електронното преброяване,
тъй като това ще намали значително контакта. Те само ще
трябва да дадат на преброителя въпросния код, без да им
задава въпроси.” Тези, които
няма да могат да се преброят
електронно, ще трябва да стоят на необходимото разстояние от преброителите, които
са задължени да носят маска и ръкавици. Да се участва обаче е важно. „Този брой
е важен за всички политики и
разпределяне на фондове за
по-нататък, тъй като тези хора са обект на всички тези административни мерки, помощи и фондове за водоснабдяване, канализационна мрежа”, поясняват от НСИ.
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Бившата гранична застава край село Йовково се България се топи с близо
превръща в туристически посетителски център 60 000 души на година

Община Генерал Тошево и
МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ подписаха договор с Държавен фонд „Земеделие“ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез
който ще се развива културно-историческото наследство
и туризма в Добруджа.
Проектът „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт
и обновяване на терена ПИ
34045.54.222, в село Йовково, община Генерал Тошево“
е на стойност 273 599.29 лв.
без ДДС. Средствата ще бъдат инвестирани в инфраструктура за отдих и туристическа информация, като това ще допринесе за опазване
и популяризиране на културното и историческо наследство на територията на нашата община.
Проектът изцяло кореспондира с местната идентичност
на Община Генерал Тошево.
Чрез него в бъдеще ще бъдат
развити нови туристически

Така изглежда в момента бившата гранична застава край село Йовково.

маршрути. Най-популярните
такива към момента са насочени към село Красен и село
Дъбовик, където са музейните експозиции на Йордан Йовков и Дора Габе. Сега с реконструкцията на бившата гранична застава в посетителски
център, акцентът ще се постави и върху времето, в което Йордан Йовков е бил военен кореспондент в пограничния район, където именно до
заставата е била и къщата, в

Срочна военна служба

Възможност за срочна
служба в доброволния резерв на въоръжените сили за
граждани на възраст до 40 години въведе парламентът на
първо четене в края на миналата седмица. Става въпрос
за служба в продължение на
шест месеца, за която доброволците ще получават възнаграждение, здравно и социално осигуряване.
Целта на промените, внесени от Министерския съвет
по предложение на военния
министър Красимир Каракачанов, е да се преодолее некомплектът в армията. Към
момента свободните места за
военни са над 5 хил. Очаква

се промените да бъдат приети с мнозинство и на второ
четене.
Срочната служба ще се
осъществява два пъти в годината, като през шестмесечна
подготовка ще преминават по
300 души. Според разчетите
разходите на година ще бъдат
над 8.3 млн. лв. През първите три месеца ще има начална и специализирана подготовка, а във вторите – изпълнение на задачи във военните
формирования.
В момента възрастта за резервисти е до 26 години. Преди месеци парламентът вдигна и възрастта за постъпване в армията на 40 години.

която са живели родителите
на писателя.
Изграждането на посетителския център ще стимулира и подобри екологичната
и социално-икономическата устойчивост на общината чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в района.
В проекта за реконструкция на бившата гранична застава са заложени следните строително-ремонтни дей-

ности: монтиране на нови
врати и поставяне на PVC дограма, полагане на топлоизолация по фасада и тавана на
сградата; ремонт на покрив
и подови настилки; облицовка на стени и поставяне на
окачен таван във вътрешните
помещения; подмяна на ел. и
ВиК инсталацията в сградата;
вътрешно обзавеждане; благоустройство и паркоустройство на двора; изграждане на
ограда и други.

Кратки новини

Кметство село Чернооково, община Генерал Тошево, съвместно с НЧ „Стефан Караджа – 1941“, организира земляческа среща на всички бивши и настоящи жители, които са
свързани по някакъв начин със село Чернооково. Срещата
ще се проведе на 24.10.2020 г. от 10.00 часа в двора на читалището. Повече информация може да получите на телефони 0887/89 57 98 и 0892/20 11 85.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимият М.Г.М. за това, че на
19.08.2020г. в село Присад, община Генерал Тошево, област Добрич, е управлявал моторно превозно средство – лек
автомобил „Пежо 307”, с концентрация на алкохол в кръвта
си над 1,2 на хиляда, а именно 1,65 на хиляда, установено
по надлежния ред – с техническо средство.
Съдът наложи на подсъдимия следните наказания:
- Лишаване от свобода за срок от три месеца, като отлага
изтърпяването на така наложеното
наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
- Лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 (осем)
месеца, като се приспада времето през което подсъдимият
е бил лишен от това право по административен ред.

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.

Фирма Bro’s Gas предлага газификация и изграждане на
отоплителни системи; безплатен оглед и изготвяне на оферта;
проектиране; съдействие при узаконяване; възможност за лизинг;
гаранционно и следгаранционно обслужване.

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.

Всяка година населението
на България се топи с между 50 000 и 60 000 души. Това
показват данните на Националния статистически институт. В навечерието на новото преброяване, което ще започне на 22 януари 2021 г.,
числата от текущата демографска статистика показват
притеснителни тенденции.
„Истината е, че всяка година
намаляваме като население
с около 60 000. Било поради
миграция или смърт, тенденцията е точно такава и за съжаление тя е устойчива“, заяви Диана Янчева, заместник-председател на НСИ.
В момента тече подготовката за преброяването. Около
23 000 преброители и 6000
контрольори ще бъдат необходими, вече започна и етапът по набирането им. „Хората трябва да са комуникативни, да имат средно образование, да не са осъждани. Хубаво е да не бъдат от такива
служби, които се свързват с
проверки, с репресии, да не
са от полицията, от данъчните служби, защото хората
имат нагласи към тези служби. Нас не ни интересува да-

ли жилището, в което живеете, е законно или незаконно,
има или няма Акт 16. За нас е
важно да установим към определения момент дали живеят хора, колко хора с каква
възрастова структура, защото преброяването е в основата на много управленски решения“, заяви Диана Янчева.
Преброителите ще работят
от 1 до 15 февруари, когато
ще се обхождат домовете. От
22 януари до 1 февруари ще
има електронно преброяване. Дублиране няма да има,
ако хората са се преброили
електронно, преброителите ще минат само да съберат
уникалните кодове и да преброят евентуално тези, които не са се преброили електронно. Един човек може да
преброи и членовете на семейството си електронно,
но не трябва да се използва
един и същи имейл адрес при
регистрацията.
Съгласно закона преброяването е задължително и
трябва да се отговори на
всички въпроси, като в отговорите съществуват опциите:
„Не желая да отговоря“ или
„Не мога да отговоря“.

Покана за събрание

Туристическо дружество (ТД) „Добруджанец“,
град Генерал Тошево, област Добрич, ще проведе отчетно-изборно събрание на 21.10.202 г. от
18:00 часа в залата на ресторант „Дияна“ при
следния дневен ред:
1. Отчет за работата на УС на ТД „Добруджанец“ за периода 2015-2019 г.;
2. Отчет на Контролния съвет за работата на
УС за периода 2015-2019 г.;
3. Приемане и освобождаване на членове на ТД
„Добруджанец“;
4. Приемане на Програма за работата на ТД
през 2021 г. и бюджет за нейното осъществяване;
5. Избор на нов Управителен съвет;
6. Избор на нов председател;
7. Избор на нов Контролен съвет;
8. Избор на делегат на Общото събрание на
БТС;
9. Разни;
При липса на кворум от 50% + 1 членове на ТД,
събранието ще се проведе с 1 час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
УС на ТД „Добруджанец“
Генерал Тошево

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

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 блок 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 град Генерал Тошево. Цена до
30 000 лева. Телефон за връзка: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща на два етажа в град Генерал Тошево. Включва гараж и дворно място с две приземни помещения за живеене. За повече информация на тел.
0886/ 43 21 64 и 058/ 66 63 12.
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Празник на музиката с Теодосий Спасов
и приятели в дома на Константина Петкова

Публикуваме без редакторска намеса материалът
на Диана Стефанова от сайта www.pronewsdobrich.bg за
гостуването на невероятния
Теодосий Спасов и неговите
колеги Пейо Пеев и Християн
Цвятков в дома на Маестра
Константина Петкова в село
Пчеларово.

селото, по това че всички автомобили завиват за Пчеларово, ставаше ясно, че предстои
нещо уникално. Така и стана.
Има разлика между това
да си в публиката пред голяма сцена и това толкова талантливи музиканти да свирят пред теб – на една ръка
разстояние. Импровизации-

вори, в които кавалът „говореше“ на гъдулката, после на
китарата и те му отговаряха –
бяха истински музикални диалози, в които думите бяха
ноти, но това нямаше значение, защото всички разбраха
за какво говорят. Говореха за
магията на музиката и за това
колко сила има в нея, когато е

Виртуозният Теодосий Спасов и неговите приятели изнесоха страхотно представление в
село Пчеларово.

Над 200 души се събраха
през миналата седмица на музикалното събитие, организирано от Константина Петкова
в двора й в село Пчеларово.
Да послушат Теодосий Спасов и неговите невероятно талантливи колеги Пейо Пеев –
гъдулка и Християн Цвятков
– китара, бяха дошли хора от
близо и далеч. Улиците около
дома на Маестрата бяха заети
от коли с регистрации от различни градове. Още на път за

те на Теодосий и колегите му
бяха на световно ниво. Това,
че свирят в селски двор, под
орех, не само не им попречи, а напротив – накара ги да
се отдадат на музиката и да я
свирят, така както я усещат.
„Разсвирих се нещо“ – каза Теодосий Спасов, и заедно
с колегите си вдигнаха нивото
на концерта. Забавляваха се
с това, че могат да импровизират и да водят „разговори“
между инструментите. Разго-

изсвирена от майстори.
Имаше „Пчеларска ръченица“, имаше „Дунавски блус“,
имаше авторска музика и музика, свирена на пингвините в Антарктида, имаше дори
рок, изсвирен с кавал и гъдулка. Теодосий не само ни свири, но и ни пя. Ей така, като
на приятели – с лека закачка,
усмивка и майсторски импровизации. „В началото не знаех къде идвам – каза той – но
сега съм толкова доволен и

щастлив, че попаднах тук, за
което благодаря на Константина Петкова, че ни покани.
За мен е чест да съм на това
свещено място, на което са
били толкова големи хора. Дано един ден и ние станем, като тях!“
Концертът продължи повече от два часа, които минаха неусетно. Всеки от гостите лично благодари на Маестрата за това музикално изживяване. За голяма радост и
чест на госпожа Петкова гост
на събитието беше и Борислав
Иванов – главен диригент на
Варненската опера, човек с
голям талант и голямо име в
музикалните среди, когото
Маестрата много уважава, не
само като професионалист,
но и като човек.
Едно време баба ми казваше, че кавалите могат да говорят. Сега разбрах какво е
имала предвид. Те наистина
могат. Притежават една магична вибрация, която в ръцете на таланта, влиза направо в душата. Влиза там неусетно, отваря всички врати и
прозорци и ти става светло и
красиво. Дори понякога ти се
плаче, но не защото ти е тъжно, а защото душата ти е пълна и прелива, а сълзите са
най-висша форма на усещане.
И когато си бил на нещо толкова красиво, където музиката ти е повлияла по този красив начин, няма как да не си
тръгнеш от там по-добър и пощастлив. Какво повече може
да иска човек от една съботна
вечер прекарана във вълшебната атмосфера на талант,
музика, цветя, вода и добри
хора?
Благодарим на Константина
Петкова за тази прекрасна съботна вечер! Благодарим й, че
ни прави по-добри хора!

Първата победа в Североизточната Трета лига
е факт след разгром над „Тополи 2010“

Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) записа първа победа в първенството на Североизточната Трета лига. Това се случи
през изминалия уикенд, когато в нашия град гостува тима
на „Тополи 2010“ (Тополи). В
среща от 7 кръг на надпрева-

рата, възпитаниците на Димчо Филев буквално разгромиха своя съперник, побеждавайки го със 5:1.
След трудното началото на
тазгодишната кампания и солидните съперници, с които
отборът на „Спортист – 2011“
игра в първите кръгове, сега

дойде ред на наглед преодолим опонент. Въпреки че тимът на гостите от село Тополи е съставен от млади момчета, излезли от школите на
различните варненски клубове, нашите футболисти тотално ги обезличиха и заслужено триумфираха с гръмка-
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1. „Спартак 1918“ – Варна

7

5

1

1

20-5

16

2. „Светкавица“ – Търговище

7

5

0

2

15-5

15

3. „Черноломец 1919“ – Попово

7

4

1

2

19-7

13

4. „Шумен 2007“ – Шумен

7

4

1

2

16-10

13

5. „Устрем - Д“ – Дончево

6

3

1

2

11-7

10

6. „Лудогорец 1945 III“ – Разград

5

3

1

1

13-5

10

7. „Септември 98“ – Тервел

7

3

1

3

11-12

10

8. „Черноморец” – Балчик

5

2

2

1

6-3

8

9. „Ботев“ – Нови пазар

6

2

2

2

6-10

8

10. „Дунав“ – Русе

6

2

2

2

7-7

8

11. „Доростол“ – Силистра

6

2

1

3

6-11

7

12. „Тополи 2010“ – Тополи

7

2

1

4

8-15

7

13. „Кубрат 2016“ – Кубрат

6

1

2

3

4-7

5

14. „Спортист 2011“ – Генерал Тошево

7

1

1

5

9-19

4

15. „Интер“ – Добрич

7

0

1

6

6-34

1

16. „Бенковски“ - Бяла

0

0

0

0

0-0

0

Отбор

та победа. За отбелязване е
и фактът, че до този момент
отборът на „Тополи 2010“
имаше два успеха в шампионата, единият от които срещу силния отбор на „Черноморец“ (Балчик).
В съботния ден обаче всичко беше на страната на домакините. Играта в защита на
„Спортист – 2011“ беше почти
безгрешна, а атаките – опасни. Въпреки че още във 2-та
минута на двубоя, гостите поведоха в резултата, до почивката беше осъществен пълен
обрат за 2:1. Още през първата част действията на терена подсказваха, в каква посока може да се развие цялата
среща. След паузата гостите
приеха играта в собствената
си половина, а нашите футболисти увеличиха оборотите и
нанизаха нови три безответни
попадения за крайния успех с
5:1. Във вратата на съперника
на два пъти се разписаха Николай Петков и Росен Николов, а един гол добави Виктор
Димитров.
В следващия кръг, на 4 октомври (неделя), „Спортист –
2011“ гостува на „Лудогорец
1945 III” в Разград.

Жълтите контейнери са предназначени за събиране на
чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал, в това число:
хартиени и картонени опаковки, картон, опаковъчна хартия,
вестници, списания, каталози, книги, тетрадки, рекламни
брошури, календари и др., бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др., найлон, полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово фолио, алуминиеви кенове от напитки, консервени кутии, алуминиево фолио.

Зелените контейнери са предназначени за събиране на
чисти опаковки от стъкло, в това число: стъклени бутилки,
буркани и прозоречно стъкло.

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.

Наближава сезонът на разпродажбите…

