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Още един успешно приключил проект
Заключителна пресконференция и официална церемония откриване на обект по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево“

На 11 юни в зала „Дора Габе“ на Община Генерал Тошево се проведе заключителна пресконференция по
проект „Закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци – гр.
Генерал Тошево“. Събитието беше водено от кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров, а на него присъства екипът, работещ по проекта, представи-

тели на фирмата изпълнител, институциите и жители
на града.
Общата стойност на проекта е 3 077 142,81 лв., в това число 2 615 571,38 лева от Европейския фонд за
регионално развитие и 461
571,43 лева национално съфинансиране от държавния
бюджет на Република България. Той включва дейности
по рекултивация на същест-

вуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е
разположено в землището на
града, в кв. Пастир, на площ
от 54 дка. Те имат за цел
максимално да се ограничи
неблагоприятното въздействие върху околната среда
на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Фи-

Момент от откриването на рекултивираното общинско депо за отпадъци край квартал Пастир.

нансирането е от Оперативна програма „Околна среда
2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Извършените
дейности
целят: рекултивиране и закриване на старо общинско
депо за битови отпадъци;
намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; прекратяване на
разпрашаването на леките
фракции отпадъци; вписване в релефа на околния терен на тялото но отпадъците; намалени рискове за човешкото здраве в общината;
подобряване на жизнената
среда на населението на територията на общината; създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.
Официалната церемония
по откриване на обекта се
състоя на място в землището на квартал Пастир, град
Генерал Тошево, където бе
прерязана лента и бяха посадени фиданки. Това сториха кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, неговият заместник Деян Димитров и Николай Николов - представител
на строителния надзор.

Празникът на шлагерната и стара градска песен
край морето се завърна в село Крапец
На 12 юни комплекс
„Яница“ в село Крапец домакинства за осми път на
Фестивал на шлагерната и стара градска песен
„Подари ми море”. И тази
година песни за младостта,
първите любови и приятелства пяха местни и гостуващи певчески формации от
цялата страна.
21 състави взеха участие в музикалния празник.
На сцената гласове извисиха изпълнители от Карлово,
Габрово, Варна, Балчик,
Шабла, Генерал Тошево и
др. Специален гост беше

Веселин Маринов. Той изнесе едночасов концерт в
обедната почивка за всички
гости и участници на фестивала. Журито на конкурса
тази година бе с председател Живко Желев, и членове:
Теди Генев и Панко Добрев.
Основната цел на фестивала „Подари ми море“ е
да съхрани и популяризира старата градска и шлагерна песен от миналия
век. Той е единствен по рода си в региона и се организира съвместно от общините Генерал Тошево и Шабла,
НЧ „Светлина – 1941“ и НЧ

„Зора – 1894“, с любезното
съдействие и домакинство
на комплекс „Яница“.
Ето и призьорите по категории от тазгодишния фестивал:
Категория групи:
I място - ВГ „Импресия“,
НЧ „Васил Левски –
1861“ град Карлово и ВГ
„Палитра“, НЧ „Светлина –
1941“ град Генерал Тошево
II място - Ансамбъл „Радуга
–дъга“, НЧ „Варненски будители – 1926“ град Варна
III място - ВГ „Габровси
напеви“, НЧ „Априлов –
Палаузов – 1861“ град

Габрово и ВГ „Надежда“,
НЧ „Априлов – Палаузов –
1861“ град Габрово.
Певческа група:
НЧ „Свобода – 1940“
село Граничар; ГСГШП
„Есенни въздишки“, НЧ
„Велко Ангелов – 1940“
село Дропла; ГСГП, НЧ
„Отец Паисий – 1897“ село
Спасово; ГСГП „Маргаритки
96“, НЧ „Стефан Караджа
– 1941 година“ село
Чернооково.
Категория дуети:
I място - Стоянка Проданова
и Павлин Чимширов – град
Генерал Тошево;

Страхотният спектакъл зарадва зажаднялата за подобни
събития публика.

С концерт-спектакъл
НЧ „Светлина-1941“
отбеляза своята 80-годишнина
С тържествен концертспектакъл НЧ „Светлина-1941“ град Генерал Тошево отбеляза своята
80-годишнина. В празничната програма участие взеха самодейците, преподавателите и възпитаниците на читалището, както и
гост-изпълнителите Теди
Генев и Вокална формация
„Нели Грегъри“-Добрич.
Събитието уважиха кметът на общината и неговият
екип, както и председателят на НЧ „Съгласие – 1890“
град Каварна.
„За поколения жители на
град Генерал Тошево Вие
и Вашите предшественици
бяхте една от връзките със
света. Професионализмът
на читалищните работници и самодейците през годините, както и всеотдайността Ви към читалищната
дейност, превръщаха читалището в притегателен център за хората, а художествените ви програми стопляха сърцата на хората“. С
тези думи кметът на Общи-

II
място
Мария
Герджикова
и
Росица
Танкова – село Чернооково;
III място - Величка Милева
и Атанаска Борисова – село
Дропла;
Категория индивидуални изпълнители:
I място - Красимир Колев;
II място - Мария Добрева;
Награда „Артистичност“
и награда „Публика”:
ВФ „Нели Грегъри“ град
Добрич;
Награда „Откритие“:
Хор „Патриот“, НЧ „Зора –
1894“ град Шабла;
Специална награда:

на Генерал Тошево Валентин Димитров се обърна
към жителите на града, изпълнили залата.
По повод кръглата годишнина от създаването на културната институция и за
приноса и към развитието на културния живот на
общината НЧ „Светлина –
1941“ бе удостоено с отличието „Почетен знак с лика
на Йордан Йовков“. Награда получи и председателят
на читалището г-жа Вяра
Дянкова за особен принос
и заслуги в развитието на
културния живот в община
Генерал Тошево.
Културно-просветното
средище получи поздравителни адреси и от читалищата в Карлово, Шабла, Каварна и Исторически музей-Генерал Тошево. А от
името на Съюза на народните читалища, институцията в лицето на нейните председател и секретар
получи грамоти и медали за
съхраняване културното богатство на страната.
ВГ „Бялата лястовица“,
НЧ „Светлина – 1941“ град
Генерал Тошево
Награди на хотелски
комплекс „Яница“:
ВГ „Бялата лястовица“,
НЧ „Светлина – 1941“ град
Генерал Тошево; ГСГП, НЧ
„Отец Паисий – 1897“ село
Спасово; ГСГП „Маргаритки
96“, НЧ „Стефан Караджа
– 1941 година“ село
Чернооково; Хор „Патриот“,
НЧ „Зора – 1894“ град Шабла
и ВГ „Цареволивадски напеви“, НЧ „Върбан Генчев –
1924 г.“ село Царева ливада.

2

15 ЮНИ 2021 Г. БР. 24 (3776)

Юбилеен празник „70 години с поглед в бъдещето“
се проведе в Добруджански земеделски институт

На 10 юни Добруджанският земеделски институт край
град Генерал Тошево и Селскостопанската академия организираха юбилеен празник
„70 години с поглед в бъдещето“. Със събитието беше отбелязана 80-годишнината от основаването на аграрната наука
в Добруджа.
Честването на тържеството започна с официално откриване на Деня на отворените врати и продължи с прекрасна художествено-музикална програма на изпълнителите

от ансамбъл „Добруджа“. Всички официални лица и гости на
събитието, сред които и кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, заедно
с двамата си заместници, се
насладиха на красивите фолклорни изпълнения, а след това посетиха опитните полета и
демонстрационните платформи близо до паметната плоча
на Тодор Рачински край ДЗИ.
Малко по-късно беше представена презентация на тема „70 години с поглед в бъдещето“ от директора на Добру-

джански земеделски институт
Илия Илиев. По-късно спомени за научния институт споделиха и водещи негови изследователи. По време на официалната церемония Община Генерал Тошево удостои ДЗИ с почетен знак „Златна Добруджа“
за заслуги в областта на селското стопанство.
Развитието на аграрната наука в Добруджа неизменно се свързва със създаването на Добруджански земеделски институт през 1951 г. и израстването му като национа-

Много хора, тясно свързани със земеделието и науката уважиха юбилейния празник, който включваше
и посещение на опитните полета.

Развитието на аграрната
наука в Добруджа неизменно се свързва със създаването на Добруджански земеделски институт през 1951 г. и израстването му като национален научно-изследователски
център. Той е продължител на
дейността на Земеделския изпитателен институт в град Добрич, основан през 1941 г. със
статут на опитна станция, която поставя началото на аграрните научни изследвания в
Добруджа.
Сформират се секции по
Земеделие, Растениевъдство,
Агролесомелиорации, Животновъдство, Механизация на
селското стопанство. Водят
се проучвания по земеделие,
мелиорации, животновъдство,
овощарство. Институтът израства като комплексно научно звено и за кратък период
разгръща широка научно-изследователска дейност. Решават се важни за района задачи по редуването на културите, обработката на почвата,
борбата с неприятели, болести и плевели, торенето, създаването, изпитването и внедряването на нови сортове земеделски култури, подобряването на породния състав в животновъдството.
През първите години се изпитват наличните сортове в
страната и се преценява кои
са най пригодни за използване в района. До 1954 години са
селекционирани три нови сорта – 110, 123 и Толбухин 1, като първия от тях за кратко време заема близо 1 милион декара от пшеницата в страната.
През 1962 година се извършва тясна специализация
на научните институти в страната, при което Добруджански земеделски институт прераства в национален институт, специализиран в селекцията и технологията на пшеница и слънчоглед. Отредена му

Кратка история на ДЗИ
е ролята и съдбата да се занимава с пшеница и слънчоглед
и да проучва агротехниката
на полските култури, разпространени в нашия район.
През 1963 г. научното звено е преименувано в Институт по пшеницата и слънчогледа „Добруджа”. Същата година е приета и първата Национална програма по селекция на пшеницата със задача
„Създаване на високодобивни и висококачествени сортове зимна мека пшеница,
устойчиви на полягане, студ и
ръжди, подходящи за отглеждане при висока култура на
земеделието”. Освен селекция на сортове за отглеждане в сухи условия, програмата предвижда и създаване на
такива за поливни условия, с
още по-висока продуктивност
и устойчивост на полягане.
Изграждат се лаборатории по
фитопатология, ентомология,
физиология и цитогенетика.
Започва изследователска работа по новите селекционни методи: експериментален
мутагенезис и отдалечена хибридизация.
През тези години се отчита
и бум в селекцията на пшеница, когато в института пристига изтъкнатият български селекционер Тодор Рачински. За
кратко време той и екипа му
селекционират 22 нови сорта
пшеница.
В периода 1967 – 1973 г.
Програмата по селекция на
пшеница предвижда и създаването на сортове, които при
неполивни и поливни условия
реализират продуктивен потенциал от 1200 кг/дка. Постигнато е значително скъсяване на стъблото, повишаване устойчивостта на полягане при сполучливо съчетание

на висока продуктивност с отлично качество на зърното и
хляба, едновременно с това и
повишаване на устойчивостта към икономически важните болести.
Най-големият успех за учените от Института е регистриран през 1973 г., когато в мрежата за международно сортоизпитване в щата Небраска в
САЩ сортът на Тодор Рачински „Русалка” се нарежда на
второ място по добив сред 30те най-перспективни сорта в
света от 32 държави.
Успехът се повтаря през 77
и 78 година, пак в Небраска,
като този път конкуренцията е между 48 държави. Тогава сорт „Юбилей” се класира
на първо място в света, което издига международния авторитет на българската селекция на пшеница.
Площите, на които „Юбилей” се отглежда тогава в
страната надхвърлят 1 млн.
дка. Колективът създал сорта
е удостоен с най-престижната за онова време Димитровска награда.
През периода 1980-1988
г. са признати и районирани
нови 14 сорта, между които
„Чародейка”, „Кардам”, „Скития”, „Калоян”, „Крапец”, „Загоре” и „Славянка 196”, които
са широко приложени в практиката.
През 1987 г. е разработен
нова селекционна програма
по пшеницата, при завишени
критерии към основните стопански показатели. Особено
плодотворен за селекцията
на обикновена пшеница е периодът след 1990 г., когато в
института са създадени и признати над 50 сорта. Широко
приложени в практиката през
следващите години са сор-

лен научно-изследователски
център. Той е продължител на
дейността на Земеделския изпитателен институт в град Добрич, основан през 1941 г. със
статут на опитна станция, която поставя началото на аграрните научни изследвания в
Добруджа. Изминалите години оттогава до днес са оставили своя незаличим отпечатък във времето с творческото съзидание на няколко поколения учени, посветили целия
си съзнателен живот и енергия
на стремежа към създаване на
нещо значимо и получили заслужено признание за завещаното от тях научно наследство.
Днес Добруджански земеделски институт е доказан лидер в българската аграрна наука и практика. В негово лице
българският фермер е намерил коректен партньор и гарант за сигурност в земеделието, а създадените в института научни продукти отдавна са
известни отвъд пределите на
България и Европа.
С отбелязването на юбилейната годишнина се изразява почит и признателност към
хилядите учени, специалисти, работници и служители на
Добруджански земеделски институт, работили всеотдайно
за неговото изграждане, развитие и утвърждаване като научно-изследователски център
и оставили трайна следа в историята на земеделската наука
в Добруджа.

товете „Милена”, „Тодорка”,
„Кристал”, „Албена”, „Аглика”, „Енола”, „Галатея”, „Лазарка”, „Мерилин”.
Над четвърт век Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево е всепризнат
лидер в селекцията на пшеница в страната. Огромен принос за това имат селекционерите Таньо Шарков, Тодор Рачински, Георги Петров, Александър Караиванов, Иванка
Дончева, Коста Гоцов, Кирил
Джелепов и много други.
През последните 15 години постоянно навлизат нови
сортове – високодобивни, с
отлично качество на зърното,
висока устойчивост на болести и стресови фактори. Създадените в института сортове
заемат около 68 % от сортовата структура на страната.
От началото на 2001 г.,
след провеждане на структурна реформа в земеделието на Република България,
ИПС “Добруджа” приема името Добруджански земеделски
институт.
Днес той заслужено заема
лидерско място сред институтите в системата на Селскостопанска академия към Министерството на земеделието и храните. Постигнатите
от него резултати в теорията
и практиката се публикуват в
престижни български и европейски научни издания. Учени и специалисти от института участват в редица международни форуми. Институтът се
посещава от множество специалисти от институти и университети от цял свят.
Благодарение на широкообхватната си дейност Добруджански земеделски институт вече седем десетилетия се
ползва с висок национален и
международен престиж, а създадените в него многобройни
научни продукти са ценени и
търсени в цял свят.

Прогнозират добри
добиви и високи изкупни
цени на пшеницата

Над 500 кг. от декар средно
се очаква да бъдат добивите
от пшеница в област Добрич
това лято, прогнозира селекционерът от ДЗИ – Ген. Тошево
проф. Иван Киряков. За разлика от сушавата 2020 година, когато средният добив едва достигна 178 кг/дка, тази година добивите ще бъдат
двойни и нагоре. Проф. Иван
Киряков направи прогнозата, при условие че няма бури
и силни дъждове, които да доведат до полягане на културите. В крайморските общини се
очакват малко по-ниски добиви, тъй като посевите на места са останали по-редки. Жътвата на пшеницата ще започне
до месец.
Посевите в област Добрич
в момента са в отлично състояние, въпреки че през март,
на фона на ниските температури, се получи пожълтяване и опърляне на пшениците.
„Имаше малък проблем с жълтата ръжда и то основно край
Генерал Тошево. Мисля, че зе-

меделските производители
успяха да се справят. Тази година им се наложи да направят и трето третиране с фунгицид, защото преди седмица започна да се появява и кафява ръжда“, посочи специалистът.
Общо 1,2 милиона декара
са засети с пшеница в областта.
Тези добри новини за хубав добив идват и на фона
на очакванията, че средните изкупни цени за пазарната
2021-2022 г. се очаква да бъдат сред най-високите за последните 10 години. Прогнозата е на Центъра за икономически изследвания в селското
стопанство. Високите цени
са следствие от глобалните
ценови тенденции. Изкупните цени на пшеница през новия сезон се очаква да стартират от 330-350 лв./т., а на
ечемикът от място да започнат от 280-290 лв./т. При рапицата изкупните цени могат
да тръгнат и от над 850 лв./т.

Започна предизборната
кампания за вота на 11 юли

На 11 юни официално започна едномесечната предизборна кампания за предсрочния вот на 11 юли, който ще определи
състава на 46-то Народно събрание. Два дни преди това беше
изтеглен жребия за номерата в интегралната бюлетина, а вече
са ясни и листите с кандидати на различните политически сили, които ще се състезават за гласовете на избирателите.
Ето и пълния списък:
1 – „Движение Заедно за промяна“;
2 – ПП „Свобода“;
3 – „Български национален съюз“;
4 – БСП;
5 – ГЕРБ/СДС;
6 – ПП „Атака“;
7 – ДПС;
8 – „Изправи се! Мутри вън!“;
9 – МИР;
10 – БТР (България на труда и равенството);
11 – „Възраждане“;
12 – „Подем“;
13 – „Бригада“;
14 – „Пряка демокрация“;
15 – „Българско лято“;
16 – „Българските патриоти“ (ВМРО, „Воля“ и НФСБ);
17 – „Ляв съюз за чиста свята република“;
18 – „Партия на зелените“;
19 – „Национално обединение на десницата“ (КОД, БЗНС,
БДФ, СЕК);
20 – „Глас народен“;
21 – „Републиканци за България;
22 – „Има такъв народ“;
23 – „Демократична България“;
В изборите за парламент ще участват 23 формации от отделни партии или коалиции, а избирателите с право на глас за вота са 6 711 048 по данни от ГД „ГРАО“ към МРРБ. Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ към МРРБ.
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Националният фестивал на лавандулата
се завръща в град Генерал Тошево на 3 юли

След едногодишно прекъсване, породено от наложените забрани във връзка със световната пандемия, причинена
от коронавирусната инфекция COVID-19, поредното издание на Националния фестивал на лавандулата, се завръща в град Генерал Тошево.

Събитието ще се проведе на 3
юли, като и този път организаторите са подготвили много
интересни събития.
Както винаги, обвързан с
празника на билките Еньовден, Националния фестивал
на лавандулата ще зарадва
жителите и гостите на нашия

град с богата и разнообразна
музикално-артистична програма. Ще бъде инициирана
делова среща между лавандулопроизводители и предприемачи, ангажирани в сектор
„Етерично-маслени култури“
и ще даде сцена за изява на
регионални певчески и тан-

Това е снимка от последния Фестивал на лавандулата, който се проведе в град Генерал Тошево през
2019 година. Сега организаторите обещават събитието да бъде още по-мащабно.

цови състави. Традиционният
базар на лавандулови продукти пък ще изненада посетителите с още по-голямо разнообразие от продукти. Организаторите предвиждат гостуване на блестяща звезда от
шоубизнеса, ретро-парад на
автомобили, винени и продуктови дегустации и много
други интересни фестивални
преживявания.
Националния фестивал на
лавандулата се провежда от
2014 г., иницииран и финансиран от частни структури и
лица. А красивото, живописно, лавандулово Средно Градище е неговият първи дом.
Благодарение на ентусиазма
и куража на няколко човека
фестивалът се случва всяка
година, коствайки труд, средства, усилия, напрежение, но
и много радост и удоволствие
от постигнатото в края на всеки пореден фестивален ден.
В България вече има общо
над 136 000 дка, засадени с
лавандула, като средният годишен добив е над 51 000 тона, а това нарежда страната
ни на първо място в света.

След близо два месеца суша дъждовете
от началото на юни спасиха реколтата

Два месеца продължи сушата над Източна Добруджа.
Това притесни много от земеделските стопани, които с
ужас си припомниха последните две години. Валежите
през последните няколко дни
обаче успокоиха земеделците
и вдъхнаха надежда за добра
реколта.
„Ситуацията, разбира се,
не беше като миналогодишната, но все пак беше притеснително. Покрай морето проблемът беше доста голям, близо 60 дни там не падна капка
дъжд. В общините Добричка и
Тервел поваля доста, както и
в различни части от община
Генерал Тошево. Но Каварна,
Шабла и Балчик бяха без дъжд
два месеца. Имахме разговори с колеги, които споделиха, че сега вече нещата са поспокойни“, коментира пред
добричките медии Радостина
Жекова – председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
В общините Тервел и Добричка през април и май са пад-

Според специалистите за пролетниците вече няма опасност и
реколтата ще бъде добра.

нали около 100 л./кв. м. валежи повече отколкото в източните райони на областта
„Имаше места през май в Община Добричка, в които паднаха по 70-80 л./кв. м. Сега вече колегите навсякъде са спокойни, още повече
че в момента температурите
са добри. Нямаме притеснения нито за царевицата, ни-

то за слънчогледа, това време
е идеално за тях. Ще трябва и
слънце през юни, за да могат
да узреят пшениците“, коментира още Радостина Жекова.
На 31 май и 1 и 2 юни паднаха и дълго чаканите дъждове от земеделските производители в Кардам и околните
села. „В нашия район през последните два месеца валя, но

съвсем малко, дъжд без никакво стопанско значение. В
началото на месеца обаче поваля много добре – паднаха 40
л./кв. м. Това е животоспасяващо за земеделците в нашия
край“, сподели кметът на село
Кардам Георги Събев.
Той припомни, че на 23 май
в селото е организиран молебен за дъжд. Ритуалът беше отслужен от отец Михаил, раздаден беше и курбан
за здраве и берекет, а агнето за курбана беше дарено от
голям местен производител.
Георги Събев каза, че миналата година, в голямата суша
жителите на село Кардам пак
правили молебен и след десетина дни завалял спасителен дъжд.
„Около 75-80 хиляди декара земя се обработва в района
на Кардам, като само в землището на селото са 40 хиляди.
Хората основно разчитат на
този бранш, разчитат на рентите, които получават, защото
иначе е много трудно“, посочи още Георги Събев.

Симона Николова с най-добро ученическо есе
Симона Николова от XII клас
на Професионалната гимназия по земеделие “Тодор Рачински” в град Генерал Тошево е класирана на първо място в Националния конкурс за
ученическо есе. Конкурсът е
организиран от Катедра “Философия и политически науки” и Катедра “Социология”
при Философски факултет на
Югозападен университет “Неофит Рилски” в Благоевград.
Отличното представяне на
Симона й дава право да се запише като студентка в специалност „Политология”, „Социология” или „Философия” на

висшето учебно заведение.
От директора на Професионалната гимназия Кристияна

Иванова научихме, че зрелостничката има оценка 6.00 на
матурата по Български език и

Симона Николова

литература.
Ето и съвсем кратък откъс
от есето на Симона Николова: „Аз и моята свързаност
със света: общуване и отчуждение“.
“Когато спрете да общувате, вие ставате беден” – тези
думи на международния предприемач Меир Езра звучат
толкова силно, като се замислим. Общуването и комуникацията с околните могат да бъдат най-голямото богатство на
един човек. Изгубим ли връзката си с околните ние ставаме душевно бедни и не живеем, а просто съществуваме“.

На тема „Новият Йовков“ тази година Министерството на
отбраната и Сдружението на жените – военнослужещи, организира Национален литературен конкурс за съвременен
военен разказ. Сред най-добрите в страната беше отличен
писателят Георги Балабанов от град Генерал Тошево. Тържественото награждаване на творецът се състоя в Дом-паметник „Йордан Йовков”, град Добрич през миналата седмица.
На организираното вълнуващо тържество, авторът на обаятелния разказ „Гранит”, получи диплом и специална награда, която за първи път се учредява от Дом-паметника, и още
една специална награда на Регионален исторически музей - град Добрич. Каналът на военната телевизия пък засне филм и направи интервю за творческия път на писателя от нашия град.

Създават нови полезащитни
пояси в Добруджа

През миналата седмица се
проведе работна среща по
проект „Горите и земите на
орела“. Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българското дружество за
защита на птиците, Министерството на околната среда
и водите и Североизточното
предприятие са посетили няколко обекта, на които е извършено залесяване с местни видове.
Лесовъди от стопанствата
в ДГС-Генерал Тошево, ДЛСБалчик и ДГС-Добрич са показали на колегите си новосъздадени по проекта лесозащитни пояси, както и трансформации на иглолистна
гора в широколистна. “Новите пояси ще създадат отлич-

ни местообитания за този
вид, което и е целта на „Горите и земите на орела“, коментираха от ръководството
на СИДП.
Проектът „Мерки за опазване на малкия креслив орел
и неговите местообитания в
България“, който е към програма LIFE на ЕС, има за цел
да опази този рядък вид и да
съхрани биологичното разнообразие на горите в България. Страни в проекта са ИАГ,
БДЗП, СИДП и ЮИДП. Периодът за изпълнение е 5 години,
а различните дейности ще бъдат реализирани на територията на 20 защитени зони по
НАТУРА 2000, разположени в
Югоизточна и Североизточна
България.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46
20.
* ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ от 100
кв. м. и прилежащо място 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0887/167 883.
* ПРОДАВАМ обзаведен многостаен апартамент (110 кв.
м.) с маза, таванско помещение и гараж към него в град Добрич, жк. „Дружба“ 4. Телефон за връзка: 0888/56 52 56.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за
връзка: 0879/23 00 24.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може да
пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и да
рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
• Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
• Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна
площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
• Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от
5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в
касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния
редактор на вестника.
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Ивелин Тонков: „Когато имаш знания, умения и
подкрепено самочувствие, шансът да успееш е голям“

Ивелин Тонков
В началото на месец май
в град Генерал Тошево беше
отбелязана
35-годишнината от създаването на местната Съдийска колегия. В края
на месеца пък, един от двамата дежурни представители в града – Ивелин Тонков,
получи изключително престижен наряд за решителния
плейофен двубой за третото място в НБЛ между тимовете на „Балкан“ (Ботевград)
и „Академик“ (Пловдив), игран в зала „Арена“ в град
Ботевград. За огромното признание и престижното назначение ви запознахме в бр. 22
от 1 юни 2021 г. на вестник
„Добруджански глас“. В тази връзка потърсихме Ивелин
Тонков за кратък разговор.
Ивелин Тонков е „Регионален
отговорник и регионален инструктор“ и Дежурен представител на СК към БФБ. Назначен
като „Регионален отговорник и
регионален инструктор“ на регион зона „Добруджа“ от 2014
г. В региона, за който отговаря
са включени областните градове Русе, Шумен, Силистра,
Търговище, Разград, Варна и
Добрич. Той изготвя и съдийските назначения за срещите
от календара на БФБ за всички възрасти от деца до мъже на
всички съдии и дежурни представители през целия сезон на
територията на посочените областни градове.
Отговаря за подготовката,

развитието и оценяването на
всички съдии от посочения регион. От сезон 2020-2021г. е
избран от СК към БФБ и одобрен от Президента на БФБ за
Дежурен представител, обслужващ Националната баскетболна лига /НБЛ/, което е
най-високото ниво в страната.
От общо около 80-90 дежурни
представители от цялата страна се избират само 10 за да обслужват НБЛ.
Бяхте дежурен представител на двубоя, който определи бронзовия медалист в НБЛ
през този сезон. Какво означава за вас гласуваното доверие?
- Може да звучи клиширано,
но гласуваното доверие означава много за мен. То идва като логичен завършек целия труд,
който съм положил през сезона.
Няма как човек да не се почувства горд и удовлетворен от доверието, което е получил от отговорните за това – Съдийската
комисия и Българска Федерация
Баскетбол. Още повече, че за този финален етап от първенството, много от другите мои колеги също заслужаваха да бъдат
на това престижно място като
длъжностни лица.
Как се стига до получаването на назначение за подобен
престижен наряд?
- С каквото и да се занимава човек, все има нещо, което
му е най-много на сърцето. Така
се случи и при мен - дълги години баскетболно съдийство, преминали естествено не винаги с
положителни емоции. От 2015
г. съм дежурен представител,
поради навършване на пределната възраст за съдия, но ако
си упорит и любознателен може да стигнеш много напред, защото това си е труд и отговорност, която не всеки може и иска да понесе.
Ще ви дам само един пример:
през месец септември преди началото на всеки състезателен
сезон всички дежурни представители от цялата страна, около
80-90 души се явяваме на един
доста подробен и тежък теоретичен изпит върху правилозна-

ние и наредбите на родната баскетболна федерация. За тези
изпити човек трябва да се подготвя месеци наред. След това тези с най-добри резултати
се разпределят на три подгрупи. Като в първата са онези, които ще обслужват най-високото
ниво, а там местата са не повече от десет и попадат само делегатите с най-добри резултати.
Това от само себе си изисква постоянство и поддържане на високо ниво.
Отговорността на съдиите,
ръководещи подобен двубой е
огромна. Вие обаче сте човекът в сянка - този, който дава
оценките за свършената от тях
работа. Каква е вашата роля и
отговорност?
- Основната отговорност на
комисаря (така се нарича тази длъжност в Световната федерация по баскетбол – ФИБА, а
при нас в България е прието дежурен представител), е предимно контролираща и административна. Проверява има ли допуснати нарушения в лицензионните списъци и картотеки на състезатели и треньори. Дали съответните технически устройства
използвани по време на срещата са в изправност, екипировката на състезателите дали е в съответствие с изискванията на
ФИБА, взаимодействие с охрана
на срещата и т.н.
Тъй като баскетболната игра е
много напрегната и ситуациите
се развиват много бързо, едно от
най-важните задължения в моя
случай е да оказвам ако се наложи компетентна помощ на съдиите по време на срещата а след
завършването и да регистрирам
крайното си заключение за тяхното представяне като ги оценявам по зададени вътрешни критерии на Съдийската комисия.
В близкото минало Генерал
Тошево имаше двама съдии на
най-високо ниво в родния баскетбол. Сега и двамата сте дежурни представители (б.р.
– другият е Васил Добрев), а
по вашите стъпки е тръгнал и
Димитър Георгиев, който получава наряди за срещи от НБЛ.
Как е възможно и постижимо

това за хора от толкова малък
град?
- Разбира се, все трябва да
се тръгва отнякъде и най вероятно нищо нямаше да се получи
при мен в тази насока ако не бях
срещнал Васил Добрев. Първо
той ми беше треньор, а после ме
покани, смея да кажа доста деликатно (защото съдийството е едно трудно и неблагодарно занимание), да се явя на лицензионен изпит за съдия. И така нещата се получиха и стигнаха до този момент. За това съм му много
благодарен.
Малцина знаят за факта, който е неоспорим, че от нашия град
са излезли много добри съдии.
Те и в момента се намират на високо стъпало в съдийската йерархия в България, като например втора лига. Тя е втората по
значимост след НБЛ. Димитър
Георгиев, който също е продукт
на нашата съдийска комисия,
както и вие отбелязахте съдийства в най-горната група. Не откривам „топлата вода”, но що се
отнася за възможностите на хората от малък град като нашия
съм разбрал в годините следното: когато имаш знания, умения
и подкрепено самочувствие авторитета ти сам ще те намери а
шанса да успееш е голям.
Има ли бъдеще баскетболната игра и баскетболното съдийство в града ни?
- Разбира се, че има.
Разполагаме с един много всеотдаен треньор по баскетбол като
Стойо Стоев. Ако той продължи
да работи по този начин, в което не се и съмнявам, подпомогнат от Общината разбира се, съм
сигурен, че ще имаме още кадри
като съдии, защото това е един
процес, който е тясно свързан.
В края на този разговор искам да благодаря на редакцията на общинския вестник
„Добруджански глас” за проявения интерес. Изказвам благодарности и на кмета на Община
Генерал
Тошево
Валентин
Димитров, който е спортен човек и се вълнува от значими събития, които се случват с хора,
живеещи на територията на нашата община.

СКВТ „Генерал Тошев“ се върна с бронз от „Купа Русе“

На 5 юни в спортна зала „Академик“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“, се проведе десетото юбилейно издание
на турнира по вдигане на тежести „Купа Русе“. В престижната надпревара се включиха
над 70 тежкоатлети от клубове

от цялата страна. Сред тях бяха
и момчетата на Димитър Димитров от СКВТ „Генерал Тошев“.
Официалният старт на турнира събра представители на
държавната и общинска власт,
както и шампиони по вдигане на
тежести, прославяли в годините

назад страната ни. Сред тях бяха Янко Русев, Румен Александров, Севдалин Минчев, Трендафил Стойчев, Стефан Топуров, Стефан Ботев, Йордан Биков, Нено Терзийски, както и
старши треньорът на националния отбор по вдигане на теже-

Отборът на СКВТ „Генерал Тошев“ продължава с достойните участие в
силни надпревари по вдигане на тежести.

сти Иван Иванов. Специален
гост на турнира пък беше президентът на Българска федерация по вдигане на тежести
Ариф Маджид,
Състезанието се проведе в няколко възрастови групи – момчета, кадети до 15 години и кадети до 17 години. Право на участие имаха по двама състезатели
от отбор във възрастова група.
При момчетата, СКВТ „Генерал Тошев“ участва с Беркан
Салиев и Георги Георгиев. В тази възрастова категория Георги Георгиев зае девето място ,а
Беркан Салиев спечели бронзов
медал в индивидуалното класиране. В отборната надпревара момчетата завършиха на четвърто място.
При кадети до 15 години
участие взеха Мелих Рамаданов
и Мартин Маринов. В индивуалното класиране Мартин Маринов завърши на седмо място, а Мелих Рамаданов на девето място. В отборното класиране на тяхната възрастова група,
те останаха на шесто място.
При най-големите кадети,
участие взеха Иън Хартунг и
Есер Исмаил. В индивидуалното класиране Есер Исмаил завърши на шесто място, а Иън
Хартунг на седмо. В отборната
надпревара те останаха на пето място.

Телефон за повече информация:

0889/66 59 17

Фирма „Анто Рент“ ЕООД е новооткрита фирма в
региона на Добруджа и се занимава с отдаването
под наем на химически тоалетни.
Ние предлагаме набор автономни кабини за строителни обекти и събития (публични или частни събития, концерти, фестивали, в паркове и градини,
на плажа и др.)Фирмата фокусира своята дейност
върху една професия, като по този начин се адаптира точно към Вашите очаквания!
Ние от АНТО РЕНТ използваме санитарни продукти от най-високо качество, икономични, на най-добра цена и отговарящи на нови нужди по отношение на устойчивото развитие. Фирмата е единствената по рода си за отдаване под наем на химически
тоалетни със седалище в регион Добруджа, с което
предоставя високо качество на обслужването в района!

За контакт с нас: тел: 0889 841 162
или на нашия сайт: www.antorent.com

Доза смях

- Докторе, вечер сънувам как мишки играят футбол. Какво да правя?
- Ето тези таблетки - ще вземате по две всяка вечер.
- А може ли да почна да ги вземам от утре?
- Защо от утре?
- Тази вечер е финалът.

* * *

Гаджето ми ме напусна, щото съм говорил само за футбол... Не мога да повярвам, заедно сме от 6 сезона!

* * *

След поредна загуба треньора успокоява футболистите:
- Спокойно, момчета, ако не бяхте вие те нямаше да спечелят мача.

