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Този път село Красен прие Еньовския събор на Предстоящи културни събития
родовете и традициите „Край язовир Дрян“. през месеците юни и юли

На 20 юни в село Красен
се състоя осмото издание на
Еньовски фолклорен събор
„Край язовир Дрян“. Превърналото се вече в емблематично за нашата община музикално-танцувално събитие
трябваше да се проведе край
язовир Дрян, но дъждовната седмица преди това осуети тези намерения. Така за
първи път фолклорния събор
се измести в центъра на село
Красен – пред народното читалище. Това обаче по никакъв начин не развали хубави
празник и доброто настроение. Село Красен се изпълни
с живот, а стотици гости се
събраха на големия площад,
за да се насладят на чудесните фолклорни изпълнения
на състави и индивидуални
изпълнители от цяла Североизточна България. След дълги месеци на пълна изолация, сега у всеки напираше
желание за социални контакти и разсейване от ежедневието на последната трудна
година.

По традиция съборът беше
открит с ритуал, посветен на
Еньовден. Всеки гост на съ-

битието беше посрещнат с
чай и здравец от организаторите, преминавайки под голям венец, сплетен от различни билки. В началото на
фолклорния събор свое приветствие отправи кметът на
община Генерал Тошево Валентин Димитров. Той заяви,
че е изключително радостен
отново да види радостните и
щастливи очи на хората, които обичат родния фолклор
и с трепет очакват хубавите
изпълнения на съставите.
Първи на площада пред читалището се представиха домакините от село Красен и
децата от местното училище. След тях, в продължение
на повече от шест часа близо 50 добруджански състава
пресъздадоха очарованието

на народните ритми и танци
от региона. Нищо не беше в
състояние да попречи на жадуващите за изява самодейци да зарадват присъстващите с богата фолклорна програма и добро настроение.
Доказателство, че традициите са живи бяха изпълненията на най-малките участници
във фестивала. Кулминацията на проявата беше концертът, който специалните гости
от оркестър „Истър“ град Силистра с ръководител Тихомир Лефтеров и солисти: Цеци Морарова, Петър Славов,
Георги Иванов, Анелия и Милен Радеви, изнесоха. Празникът завърши с връчване награди на най-добре представилите се групи и изпълнители.

На 15 юни кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров проведе работа среща с г-н Георги Попов – кмет на град
Твърдица, район Тараклия (Република
Молдова). По време на визитата бяха обсъдени различни бъдещи съвместни проекти и начинания между двата
града. Гостите бяха
запознати със случващото се в нашата
община и предстоящите събития.

25 юни - Честване 80 годишнината на НЧ „Йордан
Йовков 1941 год.“ с. Росица
28 юни - Честване 75 годишнината на НЧ „Иван Вазов
1946“ кв. Пастир, гр. Генерал Тошево
29 юни - Заключителен концерт по повод приключване
на учебната година в Обединена школа по изкуствата.
29 юни - Петровден. Празник на храм „Св. Ап. Петър и
Павел“ в с. Люляково.
м. юни – юли - Откриване на жътвената кампания в
общината.
Ритуали по откриване на жътвата в ДЗИ и по селата.
2 юли - Честване 80 годишнината на НЧ „Пробуда 1941“
и 20 годишнината на Вокална група „Кардамки“
3 юли - VII Национален фестивал на лавандулата
„Генерал Тошево 2021“
4 юли - Патронен празник на НЧ „Тодор Рачински 2011” с. Петлешково
3 -9 юли - Четвърти Национален пленер по живопис
„Бялата лястовица“
18 юли - Поклонение пред Паметника на Васил Левски в
гр. Генерал Тошево – по повод 183 г. от рождението му
18 юли – Патронен празник на НЧ „Васил Левски“ с.
Сноп
30 юли - Девети „Празник на хляба, житото и Добруджа”
в с. Спасово
* Първи Фестивал на уличното изкуство „Графити“ в гр.
Генерал Тошево (датата ще бъде уточнена допълнително
при благоприятно време)
Предвид удължената епидемичната обстановка и
въведените за целта мерки са възможни промени.
Община Генерал Тошево кани земеделските производители от общината и областта на
среща с Боряна Алексова – заместник изпълнителен директор в ДФ “Земеделие” с ресори
прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и
Програма за морско дело и рибарство (ПМДР)
2014-2020.
Срещата ще се състои на 26 юни 2021 година (събота) от 14:00 часа в зала „Йордан Йовков“ на Община Генерал Тошево.
Темата ще бъде: „Актуални възможности за
финансиране на земеделския сектор и преработвателната промишленост“.

Попитай кмета
Община Генерал Тошево подновява единствената по рода си инициатива в цялата страна – „Попитай кмета“. Целта на кампанията е
чрез диалог да направи гражданите реални
участници в управлението. В рамките на срещите, те ще могат да отправят питания и предложения към кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и неговите заместници.
Паралелно с това ръководството ще представя
отчет за извършеното до момента, актуалните
задачи за месеца и ще анонсира най-важните
предстоящи проекти.
След повече от година прекъсване заради
пандемията от коронавирус COVID – 19, кампанията ще бъде подновена в село Кардам. Срещата с местните ще се състои в НЧ „Пробуда –
1941“ на 30 юни (сряда) от 10:00 часа.
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Зрелостниците на СУ „Никола Й. Вапцаров“
4.08 е средният успех по БЕЛ
получиха своите дипломи на тържествено събитие на матурите в област Добрич
На 15 юни в сградата на СУ
„Никола Й. Вапцаров“ се състоя кратка церемония по връчване на дипломите на дванадесетокласниците от Випуск
2021. Лошото време попречи
на учениците да отпразнуват
събитието в двора пред учебното заведение, но по никакъв начин не повлия на доброто им настроение.

Официален гост на тържеството беше кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, който връчи
дипломи, грамоти, плакети и
материални награди на седем
пълни отличници. Директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров“ Радка Йорданова пожела много късмет на младежите в поздравителните си ду-

ми и им благодари за тяхното
представяне и положен труд
през годината: „Бъдете дръзки, смели и рискувайте, за да
се превърнете в успешни хора“.
От СУ „Никола Й. Вапцаров“ се похвалиха, че тази година имат възпитаник с две
пълни шестици на ДЗИ. От
всички зрелостници в страна-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров награждава Петър Желев –
първенец на Випуск 2021.

та само 39 имат пълни шестици на двата зрелостни изпита. 39 ученици са елитът на
България. За гордост на СУ
„Никола Й. Вапцаров“ един от
тях е Петър Йорданов Желев,
който има 6.00 по български
език и литература и 6.00 по
география и икономика.
Отличното представяне на
Петър Желев е съпътствано
и с участия в две национални олимпиади. На 06.06.2021
г. участва в националния кръг
на олимпиадата по български език и литература, а на
13.06.2021 г. участва за трети пореден път в националната олимпиада по география
и икономика. През учебната
2019 -2020 година той е лауреат на националната олимпиада по география и икономика.
Иначе всички останали
зрелостници на СУ „Никола Й.
Вапцаров“, гр. Генерал Тошево се представиха достойно
и постигнаха отлични резултати на ДЗИ. За това говорят
оценките от ДЗИ на Випуск
2021. Освен задължителната матура по БЕЛ, учениците
избраха да се явят на ДЗИ по
география и икономика, биология и здравно образование, английски език и немски език. Общият брой на отличните оценки е 8, много добрите са 16, а добрите 17.

12 години затвор за убийство Стефан Илчев гост на
на роднина в село Изворово Фестивала на лавандулата
По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Добрич
46-годишният Д.К. от село
Изворово, община Генерал
Тошево, привлечен към наказателна отговорност за убийство, получи присъда „лишаване от свобода“ за срок от
12 години при първоначален строг режим, съобщиха
от Апелативната прокуратура във Варна.
Мъжът е бил признат за виновен за това, че убил свой
роднина през октомври 2020
година. Тялото на убития
60-годишен мъж било намерено на улица в село Изворово с разкъсно-контузна рана
в областта на главата.
Ден по-рано, жертвата
отишъл в дома на роднината
си Д.К. с бутилка ракия. Два-

мата пили, разговаряли и под
влияние на алкохола помежду им започнал спор. Обвиняемият изгонил от дома си
по-възрастния мъж. Но скандалът им продължил и извън
дома му, като прераснал във
физическа
саморазправа.
Д.К. успял за събори на земята по-възрастния си роднина, изтръгнал парче от бетонов ограден кол и с него ударил 60-годишния мъж в главата. След това обвиняемият
оставил жертвата си в безпомощно състояние и се отправил към читалището в селото, където имало събиране
на ловната дружина.
Решението на Окръжен съд
– Добрич подлежи на протест
и обжалване пред Варненския апелативен съд.

В края на миналата седмица
организаторите на Националния фестивал на лавандулата,
който ще се проведе на 3 юли
в град Генерал Тошево, разкриха името на голямата музикална гост-звезда, която ще радва
жителите и гостите на китното
ни добруджанско градче. Става въпрос за Стефан Илчев,
който нашумя през последните
години с успешните си участия
в редица телевизионни музикални формати. Стефан Илчев
е представен като изумителен
талант със запомнящи се участия в топ-формати, безспорен
ТВ-любимец, обожаван тийнидол и съвършен изпълнител с
перфектна техника и невероятна музикалност.
„Притежаващ невероятен
глас, той се радва на изключителна популярност, а сценичните му появи предизвик-

ват възторг у публиката. Очакваме с нетърпение поредния
- седми Национален фестивал на лавандулата в любимото
на всички ни Генерал Тошево,
в което лавандуловата магия
е безкрайна, гостоприемството – невероятно, а трудолюбието на неговите жители – пословично и достойно за уважение“, се казва в обръщението
на организаторите.
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, като и
този път са подготвени много
интересни събития и разнообразна музикално-артистична
програма.

През миналата седмица НЧ „Отец
Паисий – 1897“ в село Спасово беше домакин на спектакъла на Държавен куклен театър – град Добрич „Наказана
лисица“. Представлението беше първо на сцената на обновената културна
институция, а гости бяха децата от
ОУ „Йордан Йовков“ и детската градина в селото.
Основният ремонт на НЧ „Отец Паисий – 1897“ се осъществи преди година по трансграничен проект „Развитие на туристическия потенциал,
опазване и популяризиране на общото наследство“. Извършените дейности бяха на стойност 375 528 лева и
включваха ремонт на покрива и фасадите, подмяна на дограмата, обновяване
на залите, сцената, гримьорните, тоалетните и складовите помещения,
монтирана е климатична система и е
подменена ел. инсталацията.

Средният успех на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/
по Български език и литература /БЕЛ/ за област Добрич тази година е добър 4.08. Новината оповести началникът на
Регионалното управление по
образованието Светлана Василева. За страната средният
успех е 4.14, а м. г. за област
Добрич е бил 3.97.
Пълните шестици по БЕЛ
на матурите са две. Те са на
зрелостници от Генерал Тошево – от Професионалната
гимназия по земеделие „Тодор Рачински” и СУ „Н. Й. Вапцаров”. Отличните оценки са
75, много добър – 224, добър
– 285, среден – 247. Двойките са 82.

С най-много отлични оценки – между 5.50 и 5.99, са ЕГ
„Гео Милев” в Добрич – 48.
Най-много слаби оценки има
в Професионалната гимназия
по транспорт, обслужване и
лека промишленост в Добрич,
Професионалната гимназия
по техника и облекло „Дочо
Михайлов” в Тервел и Професионалната земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев” в
Каварна.
С най-висок среден успех на матурата по БЕЛ е ЧПГ
„Райко Цончев” в Добрич –
5.15. След нея се нареждат ЕГ
„Гео Милев” – 5.11, СУ „Свети Климент Охридски” – 4.90,
ЧСУ „Леонардо да Винчи” –
4.75 и т. н.

Звената „Български документи за самоличност”
ще съдействат на българските граждани,
които не притежават валидни документи за
самоличност, да упражнят правото си на глас
В седмицата преди 11 юли
2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат
издадена лична карта или не
притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл
срок, да имат възможност да
упражнят правото си на глас.
Дирекция „Български документи за самоличност” е създала следната организация за
работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания,
на граждани, подали вече заявление за нова лична карта,
ще бъде ускорено издаването
й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден
на 9 юли 2021 г., по искане на
гражданите, ще бъде издавано
необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР
и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 6 юли 2021 г. до 10 юли
2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч.

и на 11 юли 2021 г. от 08.30
ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в
рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периода
на 10.07.2021 г. (събота) и
на 11.07.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на
граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и
ОДМВР.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в
изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и
регистрирано по постоянен
адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във
всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен
и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен
постоянен и настоящ адрес се
издават от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО
ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11 ЮЛИ
2021 Г.

През миналата седмица се извърши ваксинацията срещу
коронавирус в част от селата в община Генерал Тошево. Изворово,
Пчеларово и Малина бяха първите села, в които мобилният екип на
МЦ 1–Генерал Тошево със съдействието на РЗИ – Добрич започна
ваксинация срещу коронавирус на желаещи и трудно-подвижни
лица от населените места. На всички желаещи да се имунизират
беше поставена ваксина по избор. В Изворово бяха имунизирани 19
души, в Пчеларово желаещите бяха 3 и в Малина 8.
Акцията продължава и следващите дни, като ще бъде
съобразена с желаещите да се ваксинират и в другите села.
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Лошото състояние на пътя Генерал Тошево – ГКПП
Кардам изкара жителите на селото на мирен протест
В средата на миналата седмица – на 16 юни, точно в
09:00 часа, жителите на село Кардам се събраха в центъра на селото за мирен протест
във връзка с изключително лошото състояние на пътната
отсечка от Генерал Тошево до
ГКПП Кардам. С плакати в ръ-

тя към Граничния пункт точно
в летния сезон. А проблемите всъщност са два – бавенето
на ремонта и изключването на
трасето в самото село от проекта за рехабилитация.
Трасето е изключително натоварено, като по него минават средно по 7 500 превозни

ключване на броя се очакваше да започне фрезоване на
пътната настилка. До края на
месец септември пък, участъкът трябва да бъде преасфалтиран.
От Областното пътно управление информираха, че в
края на март е подписан дого-

Жителите на село Кардам недоумяват как пътят в самото село може да бъде изваден от проекта и
да не му е предвидена рехабилитация.

це и развети български знамена в продължение на около 15 минути хората блокираха пътя към граничния пункт,
преминавайки непрекъснато през пешеходната пътека
пред кметството и читалището в селото. Протестиращите
заявиха, че ако не се гарантира решаването на проблема,
ще предприемат и ефективен
протест със затваряне на пъ-

Четири читалища на
територията на община Генерал Тошево бяха одобрени за финансова подкрепа за закупуване на книги по програма „Българските библиотеки – съвременни
центрове за четене и информираност“. Общата
стойност на финансовата подкрепа за четирите
библиотеки към културните институции е близо 7 400 лв., като средствата трябва да се използват само за обновяване на фондовете им с
книги и други информационни източници. Одобрените читалища са: НЧ
„Светлина – 1941“ (Генерал Тошево), НЧ „Пробуда – 1941“ (Кардам), НЧ
„Йордан Йовков – 1896“
(Красен) и НЧ „Отец Паисий – 1897“ (Спасово).

средства на ден, голяма част
от тях камиони. В същото време от Областно пътно управление – град Добрич увериха, че още през месец април е
започнал ремонт на пътя Генерал Тошево – Кардам, който е
около 8 км. Истината обаче е,
че той се изчерпва до кастрене и косене на растителността край пътя. Ден след протеста и до редакционното при-

вора за ремонт на общо 7,7 км
от второкласния път II-29 Генерал Тошево – ГКПП Кардам в
участъците от Генерал Тошево
до Кардам (с дължина 5,7 км.)
и между Йовково и ГКПП „Кардам“ (с дължина близо 2 км).
Местните обаче настояват ремонт да бъде извършен и на
пътя в самото село, тъй като
той също е част от републиканската пътна мрежа.

Към момента не е планирана рехабилитация на участъка вътре в селото, тъй като
там са изпълнявани дейности по ремонт на водопровода.
Едва сега може да се пристъпи към изработка на технологичен проект и осигуряване на
средства за рехабилитация на
пътя. Но никой не се ангажира
със срок кога ще се финансира тази дейност. Става въпрос
за главният второкласен път II29, който е изключителна държавна собственост. Пътят минава през град Генерал Тошево и село Кардам. Централните улици в града и селото
представляват отсечки от този
път и не са собственост на общината. Те обаче са изключени от проекта на текущия ремонт, а обяснението е, че са в
добро състояние. Цялото разстояние е 12 километра, но ще
се ремонтират само 7,7 км. –
без участъците в Генерал Тошево и Кардам.
Да подкрепи жителите на
село Кардам дойде и кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. „Меко казано път няма. Той е почти непроходим. Надяваме се
до края на септември тази отсечка от 7,7 км. да бъде ремонтирана. Ние обаче искаме
пълна рехабилитация от влизането в град Генерал Тошево
(от Добрич) до ГКПП Кардам,
включително и в село Кардам,
както и в град Генерал Тошево
– т.н. булевард, който е почти
3 км.“, заяви Валентин Димитров.

„Заедно можем да продължим”

Лятото отново е тук и е
време за повече щури игри,
забавления и веселия! Въпреки епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на
COVID-19,
предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт
в училище“ за деца на възраст от 6 и 7 години по проект № BG05M9OP001-2.0040012-C01 „Заедно можем да
продължим”, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд, стартира на 05.07.2021 година.
Капацитетът на летните групи сформирани в двете детски градини в града –
детска градина „Пролет“ и
детска градина „Първи юни“
е 30 деца. Целта на дейност-

та е да се доразвият или да
се съхранят придобитите
когнитивни и социални умения в предучилищното образование. През целият месец на малките възпитаници
в детската градина им предстои да обогатяват своите
познания по български език,
математика, околен свят, да
посетят забележителностите
в нашата община и извън нея,
и не на последно място да се
забавляват чрез различни игри – „Бързи, смели, сръчни“ „
Рисунки на асфалт“ „ Открий
съкровището“ „Как да се
движим безопасно?“ и други!
Летните групи ще предоставят полудневни дейности, от
08:00 часа до 12:00 часа, като на всички деца е осигурена закуска и обяд със средства по проекта! А за найсмелите, най-бързите, найщурите ще има и награди!

Добруджански земеделски институт
няма да увеличава цените на семената

Добруджанският земеделски институт няма да увеличава цените на семената, които
произвежда, като това ще бъде съгласувано и със Селскостопанска академия. „Запазваме ги, независимо че цените
на нашите семена са свързани
с цените на стоковата продукция от зърнено-житни култури,
а тази година се очертава търговията с продукция да започне на цени с 15-20% по-високи, отколкото миналата година“, посочи директорът на научното звено доц. Илия Илиев.
Цените са 850 лева за тон
базови семена, 650 лв./т. за
сертифицирани и 550 лв./т. за
стокова продукция от семепроизводни посеви. Подготвени
са също около 50 тона семе-

на от бобови култури – 4 сорта
фасул, около 1,5 т. биологичен
фасул, 10 т. леща. Те също ще
се продават на цени около или
под миналогодишните. Сключени са и договори за производство на семена от слънчоглед.
ДЗИ представя две групи
сортове зърнено-житни култури. Първата е сортове, които
ще бъдат продавани – 13 сорта обикновена пшеница, 1 сорт
твърда пшеница, който е разпространен и в Турция, 4 сорта тритикале и 2 сорта ечемик
– пивоварен и фуражен. Във
втората група има са сортове пшеница и тритикале, които са признати 2020-2021 г. и
са в момента в начално семепроизводство /ще излязат на

пазара след 2-3 години/, както и няколко селекционни линии, които са минали успешно първа година на изпитване
и се очаква да бъдат признати
като нови сортове. Освен това
ДЗИ предлага на производителите 3 сорта зимен фуражен
грах, единият от които е признат тази година и е подходящ
за директна жътва.
ДЗИ е и единственият в
страната производител на семена слънчоглед. През последната година има три нови признати хибрида – това са Клиърфилд Плюс Далена и два конвенционални – „Боги“ и „Красела“. Последният е устойчив
на всички раси синя китка и е
бъдещето в производството на
слънчоглед.
Отново отлично представяне на младите математици от ОУ „Христо
Смирненски“ – град Генерал Тошево! Четири млади дами се представиха по
най-добрия начин на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Дея Гойкова
зае първо място от всички петокласници в област
Добрич със 71 точки. Жени
Енева остана на трето място при шестокласниците в
областта с общ сбор от 58
точки. Елина Иванова и Вяра Кирчева останаха в подножието на Топ 3, събирайки 54 точки. Децата са подготвени отлично от учителя
по математика Илонка Петкова. Поздравления!

Както вече писахме в предния брой на вестник „Добруджански глас“, на 12 юни в село
Крапец се проведе осмото издание на Фестивал на шлагерната и стара градска песен „Подари ми море“. Традицията и през тази година беше спазена, а местни и гостуващи певчески формации от цялата страна пяха песни за
младостта, първите любови и приятелствата.
По покана на домакините, семейство Катранджиеви, специален гост на фестивала беше популярният и обичан от всички изпълнител Веселин Маринов. Той поднесе своя музикален поздрав към всички, наситен с известни
и любими на поколения българи песни. Пред
домакините той призна, че е възхитен от красотата на село Крапец, от райското кътче, което семейство Катранджиеви са създали край
морето и от страхотния фестивал, връщащ
всеки към най-хубавите му години.
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* На основание чл.45, ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със
заповед изх.№АдК-04-14 от
19.05.2021 г. на Областен
управител на област Добрич
Общинския съвет Генерал Тошево, реши:
I. Отменя Решение №4-9 по
Протокол №4 от проведеното
на 10.05.2021г. заседание на
Общински съвет Генерал Тошево относно: Допълнение в
годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 г.
* На основание чл.21,
ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за
местното
самоуправление
и местната администрация,
чл.14, ал. 2 и ал.7 от Закона
за общинската собственост,
Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично
оповестен конкурс на следния недвижим имот, а именно:
Комплекс Басейна, представляващ: сграда със ЗП
426.00 (четиристотин двадесет и шест) кв. м, масивна конструкция, построена
през 1973 г., реконструирана през 2011 г., соларна тераса със ЗП 174.00 (сто седемдесет и четири) кв. м, изградена на кота +4.00 през
2011 г., дървен навес „Заведение за обществено хранене“ със ЗП 114.00 (сто и четиринадесет) кв. м, построен през 2011 г., машинно помещение/помпена станция/
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Заседание на Общинския съвет

със ЗП 62.00 (шестдесет и
два) кв. м, масивна конструкция, построено през 2009 г.,
открит плувен басейн с размери: дължина 25.00 (двадесет и пет) м., ширина 12.50
(дванадесет метра и петдесет см.) м., обем 380.00
(триста и осемдесет) куб. м.,
площадка за душове със ЗП
21.00 (двадесет и един) кв.
м., изградени в дворно място с площ 1 776.00 (хиляда седемстотин седемдесет
и шест) кв. м. – публична общинска собственост, съгласно АОС №4750/10.03.2021г.,
вх. рег. №477, том ІI, акт № 28
на 11.03.2021г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София, находящ се в УПИ V - 2024, кв.95
по плана на град Генерал Тошево, при следните условия:
1. Предмет на конкурса е
отдаване под наем на имущество - публична общинска
собственост, за извършване
на ресторантьорски услуги и
услуги по поддържане и експлоатация на спортен обект басейн.
2. Срок за ползване – 10
(десет) години.
3. Начална годишна наемна цена – 24 700.00 (двадесет и четири хиляди и седемстотин)лева без включен
ДДС или 29 640.00 (двадесет
и девет хиляди и шестстотин
и четиридесет) лева с включен ДДС.
4. Гратисен период на плащане на наема е 3 /три/ го-

дини, считано от датата на
сключване на наемния договор.
5. В едногодишен срок от
датата на сключване на договора за наем, Наемателят
се задължава да извърши ремонтни дейности в имота, с
които да приведе същият за
използване, съгласно Закона
за туризма и Закона за физическото възпитание и спорта.
6. При неизпълнение на
точка 5, Наемателят дължи на община Генерал Тошево наемната годишна цена за
първата година.
7. Депозит за участие в конкурса е в размер на 2 470.00
(две хиляди четиристотин и
седемдесет лева) лв.
8. Критерият за оценка
на офертите най – високата
предложена цена.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за наем.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Изменя точка II, подточка 5.2 от Решение №77/30.07.2020г. на Общински
съвет Генерал Тошево, както
следва:
В двугодишен срок от датата на сключване на договора
за наем, наемателят да увели-

чи легловата база, чрез преустройство на кухненски блок,
като вложи инвестиции в размер на 90% (деветдесет процента) от сумата по точка 5
(пет).
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да сключи допълнително споразумение с наемателя „НАВИ ТУР“
ЕООД, съгласно точка I от настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1,
т. 12 от ЗМСМА във вр. с чл.8,
ал.9 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет
Генерал Тошево, реши:
І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2021 г.
1. Село Пленимир - кладенец с каменна зидария с диаметър 1.40 м и дълбочина 80
м., находящ се в УПИ №VІІ-общ.
в кв. 18 по ПУП на селото, общинска собственост, съгласно
АОС №3900/28.09.2015 г.
2 Село Сноп - кладенец
с дълбочина - 6 м., диаметър - 3,50 м., воден стълб 3,50 м., находящ се в поземлен имот с идентификатор
67756.30.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, общинска
собственост, съгласно АОС
№4779/14.04.2021 г.
3. Село Конаре – кладенец с дълбочина 71 м., находящ се в кв. 25 - градина
по ПУП на селото, общинска
собственост, съгласно АОС

Община Генерал Тошево обявява Трети национален
литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“ 2021 г.

Националният литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“ се посвещава на големия писател и разказвач, певеца на Добруджа – Йордан Йовков.
1. Цел:
Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и
проявления.
2. Организатори:
Конкурсът се организира от Община Генерал Тошево под
патронажа на кмета на общината, с подкрепата на Съюза на
българските писатели, Издателство „Захарий Стоянов“, Издателство „Български писател“, ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“ и с медийната подкрепа на в. „Словото
днес“ и сп. „Везни“.
3. Провеждане:
3.1 Конкурсът е явен и се провежда през година.
3.2 Обявява се през м. юли на текущата година и приключва през м. ноември – в рамките на честванията на Йордан
Йовков.
4. Право на участие:
В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години. Не се допуска участие в конкурса на членове на журито
за текущата година.
5. Изисквания към творбите:
5.1. Формат на разказа - до четири стандартни страници
А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.
5.2. Всеки автор може да участва с един разказ. Допуска
се и съавторство.
5.3. В конкурса участват само произведения, които не са
публикувани до момента на приключването на конкурса,
включително и в електронен вариант.
5.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите.
Участниците представят творбите си в срок до 01 октомври 2021 година в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:
• на е-mail адрес: kultura@toshevo.org
• на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“
№ 5, за конкурса /в този случай важи датата на пощенското
клеймо и ръкописи не се връщат/
5.5. Придружаваща информация на отделен файл /лист:
три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес.
6. Критерии за оценяване на разказите:
6.1. Съдържание и стил:
• свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа;
• последователност/логика на изложението;

• динамика на повествованието;
• умение да се изграждат характери;
• композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.
6.2. Език - езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация.
7. Оценяване:
7.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури,
включващо изявени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен
конкурс.
7.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.
8. Награден фонд:
8.1. Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево.
8.2. Конкретният размер на наградния фонд на конкурса
се определя съгласно заповед на кмета на община Генерал
Тошево за всеки обявен конкурс.
Награден фонд за 2021 г. – 1 500 лв.
8.3. Присъждат се следните награди:
• І, ІІ и ІІІ награда;
• Поощрителна награда;
• Награда за млад автор;
• Награда за местен творец;
• Награда на Община Генерал Тошево.
8.4. Присъждат се и следните специални награди:
• Награда на Съюза на българските писатели;
• Награда на Издателство „Захарий Стоянов“;
• Награда на Издателство „Български писател“
• Награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.
8.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта
на Община Генерал Тошево: http://www.generaltoshevo.bg/.
9. Награждаване:
9.1. Церемонията по награждаването се състои в гр. Генерал Тошево през месец ноември.
9.2. Победителите в Конкурса се уведомяват своевременно за точното време и място за връчване на наградите.
9.3. Пътните разходи на наградените участници за участие
в церемонията по връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.
9.4. Отличените разкази се публикуват във в. „Словото
днес“ и общинския вестник „Добруджански глас“.
9.5. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник
За контакт и допълнителна информация:
Община Генерал Тошево Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“ Маргарита Великова, началник-отдел тел: 0889 954880; е-mail адрес: kultura@toshevo.org

4802/01.06.2021 г.
* На основание чл.21, ал.1,
т.6 и т.10 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и
местната администрация и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Отпуска безлихвен заем
в размер на 100 000,00 лева временно свободни средства от общинския бюджет, за
финансиране на плащания по
проект BG05M90P001-6.0020064-C01 „Патронажна грижа + в община Генерал Тошево” по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.
II. Предоставените заемообразно средства на проекта да се отчитат като временна финансова помощ по § 7600 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средства от Европейския
съюз“.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 и
ал.2 от ЗОД и чл.140, ал.1-5 от
ЗПФ и във връзка с чл.44, ал.15 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните

дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Генерал
Тошево, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2020
г. по прихода и разхода по
дейности, както следва:
1.1. По прихода – 17 609
186 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2);
1.2. По разхода – 17 609 186
лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5);
II. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2020 г.,
както следва:
2.1. По прихода – 14 795
514 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2);
2.2. По разхода – 14 795
514 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно Приложения № 3, 4 и 5)
III. Отчета на приходно –
разходната сметка на средствата от ЕС за 2020 г. (съгласно Приложение № 6 и 6.1)
IV. Приема отчета за състоянието на общинския дълг
за 2020 г. (съгласно Приложение № 7)
V. Приема отчета за капиталови разходи за 2020 г., по
обекти и източници на финансиране (съгласно Приложение № 8)
VI. Приема доклад за изпълнението на бюджета на
община Генерал Тошево към
31.12.2020 г. (съгласно Приложение № 9)

МИГ Балчик – Генерал Тошево

На 15 юни в сградата на Община Генерал Тошево се проведе информационна среща на СНЦ
„МИГ Балчик – Генерал Тошево“ във връзка с активизиране участието на общността за кандидатстване с проекти и срещи с потенциални
кандидати по мерките от СВОМР на „МИГ Балчик – Генерал Тошево“. Всички посетители получиха информация за различните мерки и бяха запознати с начините и стъпките за изпълнение на проекти към Стратегията за ВОМР.

Телефон за повече информация:

0889/66 59 17
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22 ЮНИ 2021 Г. БР. 25-26 (3777-3778)
Покана за събрание

Управителният съвет на кооперация „Искра“, ЕИК
834073664, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на кооператорите на кооперация
„Искра“, ЕИК 834073664, което ще се проведе на 26.06.2021
г., събота от 09:00 часа в залата на 3 етаж в сградата на Общинска администрация – град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ 5, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови членкооператори и вземане на решения за изключване на член-кооператори поради наличие на основания за изключване по чл.
9, ал. 1, б „д“ и б „е“ от Устава на кооперацията – при отпадане правото на собственост, респ. ограничено право на ползване у член-кооператора върху предоставената за възмездно
ползване земеделска земя, респ. при отказ на член-кооператора – собственик на земеделска земя да сключи договор за
възмездното и ползване с кооперацията, както и при отпадане на някоя от предпоставките по чл. 5, ал. 1 от Устава за възникване на членство в кооперацията.
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2020 г. Изслушване заключението на Контролния съвет.
3. Отчетен доклад на КС за 2020 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията
за 2020 г., приемане на решение относно финансовия резултат на кооперацията за 2020 г.
5. Вземане на решение за сключване на банков кредит,
решение за закупуване на дълготрайни материални активи,
включително земеделска земя и за продажба на селскостопанска техника. Вземане на решение за бракуване на ДМА.
6. Организационни.
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

Кратки новини

На 15 юни, около 04:45 часа е получено съобщение за самокатастрофирал лек автомобил „БМВ“ на територията на
село Снягово, община Генерал Тошево. На място е установено, че водачът на автомобила губи контрол над машината и
се удря в трафопост. Вследствие на инцидента, шофьорът –
мъж на 34 години, е с фрактура на горен крайник. При произшествието е пострадал и возещият се на предна дясна седалка мъж на 28-години, който е със счупени ребра и е настанен в МБАЛ Добрич (без опасност за живота). По случая
е образувано досъдебно производство.
***
Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимия В.В.К. за това, че управлявал моторно
превозно средство след употреба на наркотични вещества
или техни аналози – тетрахидроканабинол, метамфетамин
и хероин - установено по надлежния ред с химико-токсикологична експертиза.
Съдът наложи наказание на подсъдимия три месеца лишаване от свобода, което следва да изтърпи при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 250/двеста и
петдесет/ лева. Подсъдимият В.В.К. е наказан още с лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 /осемнадесет/ месеца.
От наказанието „лишаване от право да управлява МПС” се
приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от
това право по административен ред.
***
Двама нелегални имигранти от Афганистан са били заловени през миналата седмица на ГКПП Кардам. Те са били открити при проверка на ТИР, излизащ през пропускателния
пункт към Румъния. Задържаните са млади мъже. По случая
е образувано досъдебно производство. Случаите са инцидентни и натиск на границата няма.

ОБЯВА

за приемане на военна служба на лица изпълнявали
кадрова военна служба
Със заповед № ОХ-495/09.06.2021г. от министъра на отбраната на Република България e обявенa за заемане от лицe, изпълнявалo кадрова военна служба, 1 (една) вакантна
длъжност за офицер в състава на Сухопътни войски.
1. Командир на трети танков взвод в първа танкова рота;
2. Звание: капитан, старши лейтенант, лейтенант;
3. Минимално образование: – Висше военно училище, ОКС
„Бакалавър“, специалност „Организация и управление на
военни формирования на тактическо ниво“ със специализация „Мотопехотни и танкови войски”;
4. Минимално ниво на достъп до КИ: – Секретно;
5. Специфични изисквания за заемане на длъжността: не се изискват;
Място за изпълнение на службата: В. ф. 26260 - Сливен.
Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на
чл.141, ал. 6 от ЗОВС на РБ. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 09.07.2021г.
Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253,
както от сайтовете на: Централно военно окръжие: www.
comd.bg и Министерство на отбраната : www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са
изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” №
4, ет.4, тел. 058/664 764, и 0882/552 019, където се подават необходимите документи.

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Заповед №РД-0495/09.06.2021г. от Областна дирекция „Земеделие” – Добрич,
относно уведомяване за настъпване на етапа „Восъчна зрялост“ при житните култури и във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи,
I. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост” при посевите от житни култури на територията на община Генерал Тошево.
II. Определям следните мерки за осигуряване пожарна безопасност:
1. Забранявам паленето на стържища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици), в периода
от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стържищата;
2. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и
паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;
3. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода
от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни
ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за
пожарна безопасност;
4. Юридическите и физическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/
или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в
сервитута на пътя;
5. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането

Конкурс по оферти

Читалищното настоятелство на НЧ „Светлина – 1941“ в
град Генерал Тошево, обявява конкурс по оферти за отдаване под наем на земеделска земя за срок от една година
2019-2020 с обща площ 48, 514 дка, от които:
1. Имот № 268002 с площ 31, 691 дка, начин на трайно
ползване “производствен терен“, III категория, частна общинска собственост съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка, начин на трайно
ползване „полска култура“, III категория, частна общинска
собственост съгласно АОС №994 от 17.08.2004 г.
3. Конкурсът ще се проведе на 17 юли от 10:00 часа в НЧ
„Светлина – 1941“
4. Оферти за участие се приемат в НЧ “Светлина – 1941“
на втория етаж в отдел „Счетоводство“.
5. Краен срок за подаване на офертите -14 юли 2019 г.

на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета;
6. Лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни
да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с
действията си да не предизвикват възникването на пожари;
7. Юридическите и физически лица, осъществяващи дейности в земеделски земи организират и изпълняват разпоредбите
на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
8. При аварии, ремонт или спиране на водозахранването
на населените места и обекти, в близост до масиви, засети с
житни култури или стърнища, кметовете и кметски наместници своевременно да информират най-близката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН);
9. Кметовете и кметските наместници са длъжни да извършват профилактични огледи на районите с повишена опасност
от пожари (масиви, засети с житни култури, в близост до населеното място, стърнища, местности без водоподаване и др.),
като взимат превантивни мерки за предотвратяването им.
10. Ръководствата на търговски дружества, земеделски кооперации и други се задължават да предоставят наличната си
техника, необходима при извършване на пожарогасителна дейност, при поискване от органите на пожарна безопасност и защита на населението, съгласно Закона за министерство на вътрешните работи;
11. Всяко лице забелязало пожар, е длъжно незабавно да
предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер
112.
Нарушителите на настоящата заповед носят административно-наказателна отговорност, съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ЗЕМИ И РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ
Всяка година във връзка
с провеждане на жътвената кампания на територията
на община Генерал Тошево,
РСПБЗН-Генерал Тошево работи по организация на дейността и вземане на превантивните мерки за осигуряване на пожарната безопасност
по време на кампанията. С
настъпването на восъчна
зрялост на житните култури
се повишава пожарната опасност в региона. Възникналите пожари в зърнените масиви се характеризират с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко
запалване може да обхване
големи площи от реколтата
и унищожи селскостопанска
техника. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи
треви и стърнища спомагат
за унищожаването на горски
масиви и полезащитни пояси.
Преобладаващата причина за
пожарите по време на прибиране на реколтата е небрежност при боравене с открит
огън в съседство с житните масиви и техническа неизправност в селскостопанската техника. Не са редки случаите и от запалвания
от небрежно тютюнопушене
и опалване на пасища с цел
тяхното почистване от сухата трева. Запаленият в сухи
треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради,
вилни и жилищни постройки,
горския фонд.
Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния
на запалени частици и може
да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане от огъня на значителни
площи. Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи забранява „изгарянето на стърнища и други
растителни остатъци в земеделските земи”.
Особена е отговорността
за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и
ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.

За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника и изправна транспортна
и друга техника, оборудвана
с пожарогасители и монтирани искрогасители на димоотводните тръби.
При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска
буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не
се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска
и транспортна техника в и
в близост до узрели зърнени масиви. При откриване на
признаци на пожар в полето
търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение на пожар на тел. 112.
Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме
както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали
листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с
краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. Повишена
пожарна опасност крие небрежното пушене. Хвърлянето на неугасени фасове може да породи запалителния
ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате
покрай житни масиви. Не бива да се изхвърлят стъклени
бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа,
което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Всички моторни превозни средства трябва да са съоръжени с искрогасители.
Ако от Вашия автомобил
забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение за пожара на тел.
112! Вашата съобразителност може да предотврати
големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.
РСПБЗН
Генерал Тошево

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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Начало на единадесетото издание на
Лятна академия „Патиланци“

На 14 юни в двора на ЦЛРП –
Център за работа с деца в град
Генерал Тошево, беше открито
поредното единадесето издание
на Лятна академия „Патиланци“.
Въпреки че заради удължената
учебна година, голяма част от
децата все още са на училище,
интерес към лятната занималня, не липсваше. В двора на ученическото общежитие кипеше от

живот, а малчуганите ясно показаха, че за жадни за нови вълнуващи приключения.
В тематично отношение, тази година официалното откриване на Академията, беше насочено към новинарските емисии
и любимите серийни филми. Водещите на новините разкриха на
децата какви изненади ще могат
да очакват през лятото, а дирек-

торът на ЦЛПР – Център за работа с деца Елена Дочева им пожела една незабравима ваканция,
изпълнена с положителни емоции, забавления и нови знания.
И тази година организаторите от Община Генерал Тошево и
ЦЛРП – Център за работа с деца в града бяха подготвили много изненади и подаръци за участниците в лятното детско за-

Лятна академия „Патиланци“ отново отвори врати.

бавление. Музикалните изпълнения и няколкото забавни игри гарантираха, че по време на
Лятна академия „Патиланци“
през ваканцията, на децата няма
да им бъде никак скучно.
Както винаги досега, целта на
Лятна академия „Патиланци“ е
пълноценно осмисляне на свободното време на малчуганите
през летните месеци. Това ще
се постигне чрез забавления и
обучения, повишаване на общата
екологична култура, обществена
ангажираност, придобиване на
знания за здравословния начин
на живот, в областта на етнографията, историческото минало, флората и фауната на Добруджа, изящните и приложни изкуства, запознаване с българската
и световна детска литература.
В рамките на три месеца, децата ще имат възможност да рисуват, да пеят и да танцуват. Те
ще се включат във флашмоб на
хитови песни, ще рецитират и
спортуват, ще апликират и разбира се, ще се смеят и забавляват с единствена цел – да направят лятото си по-хубаво. Ще бъдат майстори-готвачи, художници и магьосници. Ще участват в
пижамени партита и в кулинарни конкурси. Ще опознават райските места от нашата община
и ще се запознават с обичаите,
традициите и културата на родния край.

Васил Добрев: „Конният спорт в общината е с
богато минало и история, затова заслужава да го има“

В края на месец май в град
Генерал Тошево беше отбелязана 90-годишнината от създаването на организиран конен
спорт в общината. Почти вековният юбилей събра над 30
породисти коне и кобили заедно със своите жокеи от спортни клубове по конен спорт в
Североизточна България, на
силен турнир по прескачане
на препятствия. Подобни надпревари в град Генерал Тошево
в близкото минало често радваха ценителите на този спорт
в региона. Напоследък обаче ситуацията е коренно различна. В момента в града няма клуб по конен спорт, който да развива спортна дейност
и бъдещето на този спорт изглежда мрачно. За всичко около годишнината, миналото и
бъдещето на спорта, говорим
с Васил Добрев – дългогодишен президент на несъществуващия вече „Жокей клуб 93“
и лицензиран съдия по конен
спорт.
90 години организиран конен спорт в община Генерал
Тошево. Голям период на възходи и падения. Вие сте близо
до този спорт през последните
близо 30 години. Какво се промени през това време и в каква посока?
- Когато през далечната вече
1993 г. с министерско постановление секциите в ДФС преминаха в клубове, града ни беше
един от първите в окръга, който
сформира клуб по конен спорт
-„Жокей клуб 93”. Клубът имаше
коне и състезатели и във трите
спортни дисциплини: прескачане на препятствия, всестранна
езда и обездка. Интересът беше
огромен. Конната база (до тренировъчното игрище) беше пълна с коне, а жокеите всеки ден
провеждаха качествени и пълноценни занимания.
Сега нещата са коренно различни. Този спорт стана много комерсиален и скъп, защото
конете са скъпи животни, които имат специална и трудна поддръжка. Това е спорт за хора с
възможности, а тези хора с по-

вече средства често имат виждания в неправилната посока за
спортна изява, защото не са консултирани от лицензирани треньори и специалисти. Трябва
да признаем обаче, че в региона и те значително намаляват.
Или по-точно казано – застаряват. Сега я няма и детско-юношеската школа и честно казано
не се вижда, как нещата ще тръгнат нагоре. А интерес определено има и доказателство за това
е многобройната публика, която се събра на последното състезание.
След 1990 г. родната школа процъфтява и достига найголемите си успехи в спорта. Имаме редица национални състезатели по конен спорт
и треньор на представителния отбор. Как малък град като Генерал Тошево се показа
на картата на конния спорт в
България по толкова категоричен начин?
- С гордост мога да заявя, че
през периода от 1993 до 2003
г. нашият клуб беше в Топ 10 на
България по успехи. От Генерал
Тошево са излезли 9 майстори
на спорта, 17 кандидат-майстори на спорта и 41 първоразрядника, които са покрили нормите си на републикански първенства. Редовно имахме жокеи в

националния отбор на България.
Имаше и дълги години, в които
клубът по конен спорт от нашия
град беше сигурен медалист в
силни международни изяви.
За съжаление след тези успехи настъпи упадък в спорта на местно ниво. Защо се
стигна до тази ситуация – към
днешна дата да няма клуб по
конен спорт в града?
- Причините са много и са
комплексни.
Най-клиширано
звучи оправданието, което важи и за всички други спортове
в града. Вече няма деца, населението намалява и т.н. Но има
и една основна, която няма как
да подмина. В даден момент от
развитието си, конния спорт попадна в ръцете на неподготвени
хора. Конната база беше отнета
от специалистите и треньорите и дадена на хора, които искаха да развиват преди всичко
различни бизнес модели, но не
и конен спорт. Разбира се, тогава обещанията бяха големи,
но по-късно всички видяха, че
балонът се спука. Лошото е, че
точно в този момент беше найсилната година на конния спорт
в Генерал Тошево. Имахме сребърен медалист от Държавно
първенство при мъжете (Владко
Пенчев), бронзов медалист
от ДП при юношите (Веселин

Иванов) и двама участника на
Балканиада в Ниш (Сърбия) –
Владко Пенчев и Атанас Иванов,
които се върнаха с бронзови отличия от там. Промените оставиха тези елитни състезатели
и техните квалифицирани треньори без база и място за подготовка. За мен това беше началото на края на конния спорт в
града. Изминаха много години
от тогава и сега се убеждавам,
че не съм грешал.
При това положение, какво е
бъдещето на спорта? Вярвате
ли, че в даден момент конният
спорт може да бъде възроден?
- За съжаление, както казах, конният спорт е много скъп
спорт. Дори едно елементарно
изхранване на животните вече
се счита за непосилен лукс. Не
вярвам, че тук може отново да
се подготвят жокеи на най-силно ниво, но искрено се надявам,
че детско-юношеската школа може да бъде съживена. Кметът на
Община Генерал Тошево е страхотна спортна личност, която
милее за спорта в родното си
място и прави всичко по силите си за да може поне децата да
спортуват. С помощта и на няколко спонсори, могат да се съберат минимални средства, за
да бъде възроден този красив
спорт.
Освен деца, които за съжаление намаляват в нашата община, какво друго е нужно
да се случи, за да има конен
спорт в града?
- Любов към животните. А тя
е най-чиста при най-малките.
Затова и погледите трябва да
са насочени към създаването на
детско-юношеска школа. Това е
спорт, за който не са нужни повече от десет деца, както например при футбола или баскетбола. Достатъчни на първо време
са три-четири деца с един-два
коня. В региона има много земеделци, които могат да помагат с
фуражи за храна. Така наистина се надявам на местно ниво да
бъдат запазени традициите и да
бъде съхранена красотата на този спорт за многобройните жители на общината.

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

И на това Европейско първенство по футбол
националният отбор на България няма да допусне нито една загуба…

* * *

- Гледа ли мача вчера?
- Да, до три сутринта.
- Да но, мачът свърши в дванайсет и половина...
- Ама бирата не!

* * *

- Мило... хайде да направим нещо романтично тази вечер!
- Добре, ще гледаме мача на свещи...

