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Седмият Фестивал на лавандулата постави началото Читалището в кв. Пастир
на жътвата на етерично-маслената култура в региона отбеляза 75 г. юбилей

Броени дни преди началото
на масовата жътва на лавандула в нашата община, град Генерал Тошево отново се превърна в столица на етерично-маслената култура. В топлия но
променлив съботен ден на 3
юли, китното ни градче прие
седмото издание на Национален фестивал на лавандулата,
след едногодишно прекъсване
заради пандемичната обстановка в цялата страна.
Още от сутринта на площад
„Бялата лястовица“ бяха разпънати малки шатри, под които производители предлагаха
своите продукти, създадени от
ароматната култура – сапуни,
ароматни води, парфюми, свещи, сувенири и много други.
Лавандуловият базар предизвика голям интерес сред гостите на фестивала, въпреки
че завалелият за кратко дъжд
за малко да развали хубавия
празник. Не с него обаче беше
дадено началото на лавандуловия ден. Рано сутринта, когато
все още времето беше хладно,
Туристическо дружество „Добруджанец“ проведе първата
туристическа лавандулова пътека. Пешеходния преход до
близки лавандулови насаждения и дестилерии в околности-

те на града изключително много зарадва всички участници.
За тяхна огромна изненада на
едно от полетата ги чакаше импровизиран бар, в който можеха да утолят жаждата си с лавандулова лимонада.
Малко преди обяд на площад
„Бялата лястовица“ беше открита изложбата „Лавандулови
импресии“ на деца от клуба по
фотография при НЧ „Димитър
Данаилов 2013“ – град Чирпан.
В късния следобед пред сцената на площада започна Детската лавандулова работилница, която предложи на десетките малчугани забавни игри,
песни, танци и много изненади, награди и лакомства. Тя

обаче беше прекъсната от изсипалия се макар и за кратко
дъжд, който обаче не успя да
развали настроението на гостите.
Малко след това, в 17:30 часа, в зала „Йордан Йовков“ на
Община Генерал Тошево се
проведе Кръгла маса на тема
„Модерното стопанство и новите възможности за отглеждане на лавандула“. В работната среща участваха представители на местната власт, лавандулопроизводители, предприемачи, агро-специалисти
и собственици на дестилерии.
След края на бизнес-форума официално беше поставено
началото на празничната му-

зикална програма, с участието
на много самодейни фолклорни групи и състави и индивидуални изпълнители от общината. Гост на събитието беше
Професионален фолклорен
ансамбъл „Добруджа“ – град
Добрич, а в края на деня концерт изнесе популярният имитатор Стефан Илчев.
Седмото издание на Националния фестивал на лавандулата съвпадна с началото на
жътвената кампания в региона, която през тази година
закъсня поне с десетина дни.
На 2 и 3 юли земеделски производители влязоха в полетата и направиха т.нар. „проби“.
По-ранните сортове от етерично-маслената култура бяха прибрани и изварени в дестилериите. Локалните валежи
на места промениха плановете на производителите, но този път за разлика от миналата година, сериозни поражения от дъждовете в началото
на жътвата нямаше. Очакванията са пикът на жътвата в региона да бъде в началото на другата седмица. Земеделските
стопани се надяват на много
по-добра година и поне двойни количества масло от декар
лавандула.

Избори 2021
На 11 юли 2021 г. българите ще гласуват, за да изберат 240
народни представители в бъдещото 46-о Народно събрание.
Изборите са предсрочни, след като избраният три месеца порано (на 4 април) 45-и парламент за първи път в най-новата
история не успя да излъчи правителство.
Макар и да имаше кратък живот, 45-ият парламент направи някои промени в Изборния кодекс. Изборите обаче остават
пропорционални, като депутати ще се избират от кандидатски
листи с възможност да се отбележи предпочитания за отделен
кандидат (преференция).
Най-голямата разлика е, че на 11 юли в големите секции ще
се гласува само и единствено с машини. Вот с хартиена бюле-

ОБЯВА
На 15-ти юли 2021 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в зала “Дора
Габе”, етаж три на Община Генерал Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2021 г.
На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, кани местната общност да вземе участие в обсъждане на промените в бюджета на Община Генерал Тошево, приет с решение № 1-22/18.02.2021 г. на Общински съвет
Генерал Тошево и изменен с решение № 4-15/10.05.2021 г..
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на всички
противоепидемични мерки.
Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.
generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.
Предложения във връзка с промените в бюджета на Община Генерал Тошево се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в
срок до 16:00 на 14.07.2021 г.

тина ще се допуска само при технически проблеми и форсмажорни обстоятелства. България е разделена на 31 многомандатни избирателни района (МИР). Промени има и при образуване на секции в чужбина - няма ограничение за откриване на
секции извън ЕС, както и са необходими по-малко заявления
за една секция - 40 вместо 60. Изборният ден отново ще започва в 07:00 часа и завършва в 20:00 часа. Ако след този час
пред секциите има чакащи да подадат своя вот, гласуването
може да бъде удължено, но максимум до 21 часа.
Партиите и коалициите ще бъдат по-малко от тези на изборите на 4 април (тогава участваха 30 партии и коалиции).
Участници във вота на 11 юли са 23.

Народно читалище „Иван
Вазов - 1946“ квартал Пастир отбеляза 75 години от
създаването си. В празничната програма участие взеха самодейците на читалището, Преслава Галинова,
Симона Йорданова, Цветелина Станимирова, Женска фолклорна група „Китка” и ВГ „Палитра“ при НЧ
„Светлина – 1941“ град Генерал Тошево и Народен оркестър и Танцов състав при
ОУ” Климент Охридски” град
Добрич.
Събитието бе уважено от
кметския екип. „За поколения жители на Пастир читалището е и сграда, и символ, място и за срещи и развлечения, но и място да научиш нещо полезно. В притегателен център за хората го
превърна всеотдайността и
любовта на читалищните работници и на всички самодейци, работили в читалището през тези 75 години.”

С тези думи кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров се обърна към жителите на Пастир, изпълнили залата.
Преди 75 години в тогавашното село Чобанкуйсу е
учредено читалище на име
„Изгрев“. Години по-късно читалището приема името на Иван Вазов. Началото
е положено от Георги Стоицов, Никола Николов, Райко Найденов, Иван Хаджиларски, Харалампи Христов
и други. За читалище се използвала сграда на живеещите по онова време в Пастир немци. По-късно за читалищна сграда се е ползвала сръбската църква. През
1960 година започва строежа на културната институция, с участието на всички
жители на тогавашното село
и с помощта на ТКЗС. Сградата започва да функционира през 1962 година.
На 29 юни в НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево се проведе заключителен-благотворителен концерт с участието на всички класове от Обединена
детска школа при културната институция. По традиция малко преди лятната ваканция децата изнасят концерт, в който демонстрират наученото през годината. Този път тържеството
беше с благотворителна цел
за подпомагане дейността
на читалището след трудната година, породена от забраните, наложени заради
пандемията от коронавирус
COVID – 19.
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Инициативата „Попитай кмета“ беше подновена
На 30 юни след година и четири месеца прекъсване поради пандемията от COVID –
19, се възобнови инициативата „Попитай кмета“. Мястото
на първата среща след прекъсването беше село Кардам в НЧ
„Пробуда – 1941“. В културната институция се събраха повече от 30 човека, които отново
имаха възможност да чуят отчета на кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров
за изминалия месец и да отправят своите питания и предложения към местното ръководство.
По традиция кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров представи своя отчет за
извършеното от Общинска администрация през предходния
месец юни, както следва:
* На 2 юни се откри пенсионерския клуб в село Росица;
* На 11 юни се проведе заключителна пресконференция
по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево“;
* На 25 юни се откри обновената сграда Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Генерал Тошево. Присъстваха и гл.
комисар Николай Николов – директор на Главна дирекция ПБЗН и комисар Дарин Димитров –
директор на Регионална дирекция ПБЗН – Добрич;
Като значим момент през
юли Валентин Димитров посочи протеста в Кардам заради
лошия път. Градоначалникът съобщи на кардамци, че се извърши ваксинацията срещу коронавирус в част от селата в община Генерал Тошево. Изворово, Пчеларово и Малина са се-

лата, 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 е поставена ваксина по избор.
Кметът отчете, че Община Генерал Тошево организира среща с зам. министъра на земеделието Явор Генчев и Боряна
Алексова - заместник изпълнителен директор в ДФ „Земеделие” на тема „Актуални възможности за финансиране на земеделския сектор и преработвателната промишленост“. Също
и, че стартира предоставянето
на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем
да продължим”
Кметът Валентин Димитров
отчете и всички провели се мероприятия по Културен календа:
* Организира се и се проведе Празникът на детето – 1 юни;
* На 1 юни в Актовата зала
на Община Генерал Тошево, се
състоя тържествена церемония
по орисването на първото родено бебе в нашата община през
настоящата 2021 година;
* На 2 юни с венци и цветя
се организира поклонение пред
героичната саможертва на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата
на България;
* На 10 юни Добруджанският
земеделски институт край град
Генерал Тошево и Селскостопанската академия организираха юбилеен празник „70 години
с поглед в бъдещето“;
* С тържествен концерт-

спектакъл НЧ „Светлина-1941“
град Генерал Тошево отбеляза
своята 80 годишнина.
На 12 юни комплекс „Яница“
в село Крапец домакинства за
осми път на Фестивал на шлагерната и стара градска песен
„Подари ми море”, където гост
– изпълнител беше Веселин Маринов;
* На 14 юни в двора на ЦЛРП
– Център за работа с деца в
град Генерал Тошево, се откри
открито поредното единадесето издание на Лятна академия
„Патиланци“;
* В училищата СУ „Никола
Й. Вапцаров“ и ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ се състояха церемонии по връчване на дипломите на дванадесетокласниците от Випуск 2021.
В област Добрич има две пълни шестици на матурите и те са
на ученици от нашите училища,
съобщи градоначалникът;
* На 20 юни се състояха два
празника съборът на село Кардам и осмото издание на Еньовски фолклорен събор „Край
язовир Дрян“ в село Красен;
* НЧ „Йордан Йовков – 1941
год.“ отбеляза своята 80 годишнина;
* НЧ „Иван Вазов 1946“ отбеляза своят 75 годишен юбилей.
Като предстоящо през месец юли кметът Валентин Димитров очерта следните моменти: Продължават дейностите по проект „Рехабилитация
на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с.
Люляково, Община Генерал Тошево“ по Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г. Предстои асфалтирането на ул. „Бузлуджа“ в Кардам
от общинския бюджет. На 3 юли

Възможностите за финансиране в земеделието
бяха обсъдени на работен форум
На 26 юни в зала „Йордан
Йовков“ в сградата на Общинска администрация – град Генерал Тошево, се проведе среща на тема „Актуални възможности за финансиране на земеделския сектор и преработвателната промишленост“. В
работния форум участваха евродепутатът Петър Витанов,
зам.-министърът на Министерството на земеделието, горите
и храните – Явор Гечев, Боряна
Алексова – зам.-изпълнителен

директор на държавен фонд
„Земеделие“ с ресори прилагане на мерките от Програмата
за развитие на селските региони 2014-2020 и Програма за
морско дело и рибарство 20142020, Владимир Атанасов –
зам.-изпълнителен директор
на държавен фонд „Земеделие“ с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“, директори на институти, председатели на съюзи,

Кратки новини
Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимият Д.М.М. за това, че на 02.06.2021 г. в село Р., община Генерал Тошево, управлявал моторно превозно средство лек автомобил след употреба на наркотични вещества – амфетамин и кокаин, установено по надлежния ред чрез техническо
средство „Drager Drug Check 3000”. На подсъдимият са наложени наказания „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като се отлага изтърпяването на наказанието за изпитателен срок
от три години, както и глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.
Възпитателната работа по отношение на подсъдимия се възлага на полицейски инспектор по местоживеене.
Съдът налага на подсъдимия и наказание „Лишаване от право
да управлява МПС” за срок от 6/шест/ месеца, като се приспада времето през което подсъдимият е
бил лишен от това право по административен ред, считано от
02.06.2021 г.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимият Г.М.А /G. М. A./ сирийски гражданин, за това,
че на 22.05.2021 г. през ГКПП – Кардам, община Генерал Тошево укрит в прикачено ремарке на товарен автомобил, регистриран с неустановен регистрационен номер, образец на Република Украйна, излязъл през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта.
Съдът налага на подсъдимият наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като отлага изтърпяването на наказанието с изпитателен срок от три години
Възпитателната работа по отношение на подсъдимия се възлага на служба „Миграция” към МВР.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

местни инициативни групи и
земеделски производители.
Сред основните теми, които бяха обсъждани, беше усвояването на средства от европейски програми и новата обща селскостопанска политика
на ЕС, промяната към справедливо компенсиране на земеделците от държавата и реализация на производството им.
Експертите обещаха пълната
си подкрепа за земеделците в
Добруджа чрез приемни дни,
дни на „отворени врати“ и прозрачност в работа си.
След като поставиха свои
конкретни въпроси, в края на
работната среща земеделците
заключиха, че отдавна е имало
нужда от такъв форум, а провеждането му им е дало надежда за така нужната промяна в
сектора.

e VII „Национален фестивал
на лавандулата Генерал Тошево“ 2021. Предстоят и патронни празници на някои читалища. От 3 до 9 юли ще се проведе четвъртия Национален пленер по живопис „Бялата лястовица“ в село Красен. На 18 юли
ще се състои поклонение пред
Паметника на Васил Левски в
град Генерал Тошево – по повод
183 г. от рождението му. И културните дейности за месец юли
ще завършат с девети „Празник
на хляба, житото и Добруджа” в
село Спасово. На 12 юли предстоят два търга: в Генерал Тошево за отдаване под наем на
общинската земя и в Кардам за
отдаване под наем на училищната земя.
Отново последната част,
в която гражданите задават
своите въпроси към кмета, отправят предложения и препоръки, бе най-интересна. Тя започна с благодарности от страна на кардамци за асфалтираните улици и недоволството им
към фирмата изпълнител. Други наболяли проблеми на жителите на селото бяха състоянието на улица „Шипка“ и осветлението на училището. Дискутирана беше и темата за необходимостта от газифициране на
селото. Част от присъстващите
изразиха доволството си от услугите на Домашния социален
патронаж, който е част от социалната функция на Общината. По всички въпроси бяха дадени изчерпателни отговори, а
хората получиха гаранции, че
всички проблеми, зависещи от
компетенцията на служителите на Общинска администрация
и лично от кмета, ще бъдат навременно разрешени.

Наградени състави и изпълнители
на VIII-ия Еньовски събор на
родовете и традициите
„Край язовир Дрян” село Красен,
19.06.2016 г.

Групови награди за деца до 14 год. възраст:
I награда: Орк. „Клименто-фолк“ град Добрич
II награда: ОУ „Йордан Йовков“ село Красен
Групови награди за деца над 14 год. възраст:
Не се присъждат
Групови награди за певчески състави и групи:
I награда: НЧ „Йордан Драгнев-1894“ село Крушари
II награда: ПК „Европейски гласове“ град Добрич
III награда: НЧ „Стефан Караджа-1941“ село Чернооково
Групови награди за изпълнения на автентични хора:
I награда: НЧ „Йордан Драгнев-1894“ село Крушари
II награда: НЧ „Никола Й. Вапцаров“ село Попина
Групови награди за изпълнения на обработен фолклор:
I награда: „Тракийско дружество“ град Варна
II награда: НЧ „Пробуда“ село Победа
Индивидуални награди за деца до 14 год. възраст:
I награда: Ивайло Георгиев
II награда: Георги Пламенов Неделчев
III награда: Божидара Николова
Индивидуални награди за деца над 14 год. възраст:
I награда: Никол Николова, град Варна
II награда: Светозар Михайлов, град Добрич
Индивидуални награди за възрастни:
I награда: Георги Минков, град Добрич
II награда: Иванка Димитрова, град Добрич
III награда: Юлияна Янкова, град Генерал Тошево
Награда за Еньовски венец:
НЧ „Стефан Караджа“, село Телериг
Награда за най-атрактивен костюм:
НЧ „Никола Й. Вапцаров-1940“, село Попина, област Силистра

Четвърти пленер по живопис „Бялата лястовица“
На 3 юли беше поставено
началото на четвъртото издание на пленера по живопис „Бялата лястовица“, който се провежда ежегодно в
село Красен. Пленерът ще
продължи до 9 юли 2021. Форумът вече се утвърди като
празник на изобразителното
изкуство – своеобразна среща на творците с природата
и бита на Йовковата Добруджа, която да ги вдъхнови да
претворяват в багри красотата във всички нейни форми и
проявления.
Организатори на събитието са Община Генерал Тошево и кметството в село Красен. Живописният форум се
провежда със съдействието

ОБЯВА
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022 година. Заповедта за откриване
на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са
публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв., до
12:00 часа на 09.07.2021 г. и се получава в Център за услуги
и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град Генерал Тошево. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.
Депозит и заявления а участие се приемат до 15:00 часа на
09.07.2021 г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град
Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 12.07.2021 г. от 09:00 часа в
Административната сграда на Общинска администрация
гр.Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр. 25 и
05731/8939.

на Народно читалище „Йордан Йовков 1896“, село Красен, а партньори са Сдружение на добричките художници и „Ателие 13“.
Сред целите на форума са
стимулиране на творческите
търсения на творците и възможност за активна творческа
работа, възникване на творчески контакти на различни по
възраст и афинитет художници, местни творци и утвърдени автори с постоянно и забележимо присъствие; създаване на нови художествени произведения, които да попълнят
фонда на Община Генерал Тошево с творби на живописта.
Цели се също да се популяризира община Генерал Тошево

като място с атрактивна природа, богато културно-историческо наследство, жизнено
настояще и възможности за
бъдещо развитие.
Във форума ежегодно участват по 8 творци с доказани качества и професионализъм,
като тази година те са: Божидар Тонев и Христо Константинов от Добрич, Светлозар Захариев и Стоил Мирчев от София, Мариета Конова и Мартина Караиванова от Велико
Търново, Валентин Георгиев
от Русе и Валентин Узунов от
Ловеч. Повече подробности за
форума и снимков материал,
ще може да намерите в следващия брой на вестник „Добруджански глас“.

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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Доказали сме, че за нас хората са по-важни от партийните интереси. БСП има цялостна готовност за управление на страната с подготвени кадри, с ясна и конкретна програма по сектори за незабавно решаване на проблемите. БСП показа през последните години, че може да изпълнява предизборните си обещания. Не участва в задкулисни договорки. Затова призоваваме добруджанци на 11 юли да гласуват с номер 4 за „БСП за България“.
Нека заедно възродим блясъка на Добруджа и хората й да живеят достойно и спокойно.

Д о б р уд ж а г о з а с л у ж а в а !
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Живот на хиляди километри от дома…
През настоящата 2021 година вестник „Добруджански
глас“ започва нова рубрика. Ще направим всичко възможно, дори и невъзможното, за да ви я поднасяме по най-интересния, вълнуващ и въздействащ начин поне веднъж месечно. Огромна заслуга за това обаче ще имат нашите събеседници, които ще потърсим из целия свят. Да, точно
така! На последната страница на любимия вестник, ще поканим на гости хора, които са родени и израснали в град
Генерал Тошево, но в момента живеят на хиляди километри от бащината къща. Техните лични истории ще оживеят пред вас – такива, каквито са. Смели, уверени, независими, харизматични, несравними, сами по себе си уникални, всички тези хора са намерили своето лично и семейно
щастие някъде там в необятния свят. За първите стъпки в
неизвестното, за несигурността и страха, за самотата, за
разочарованията и успехите, за трудностите по пътя, за
носталгията и за намереното щастие в края на пътя, днес
ще говорим с Теменужка Петрова – нашият трети гост на
новата ни рубрика, който ще разкаже за своя… „Живот на
хиляди километри от дома“.

При третото ни гостуване
за рубриката „Живот на хиляди километри от дома…“, ще
се разходим до Кралство Белгия. В северозападната част на
страната, между Гент и Кортрийк, се намира малкото градче Харелбеке. Там в момента живее и работи нашата съгражданка Теменужка Петрова, която преди 9 години се
озовава в Западна Фландрия за
началото на своя нов живот…
или поне на нова глава от него.
Започваме както обикновено и питаме Теменужка защо
е напуснала родното си градче Генерал Тошево. Отговорът
не ни учудва. Той винаги е почти един и същ. Който и да попитаме в тази рубрика, в отговорите на всеки, винаги присъства това отекващо в главата „в търсене на по-добър живот“. Това ни е достатъчно, а и
гостите не казват нещо повече.
Затова искаме да разберем повече за по-хубавия и по-добър
начин на живот.
„Живея в Белгия от девет
години. Каквото и да кажа за
тази уникална страна, ще е
малко. Белгия е известна на
света със своето изкуство,
великолепната си архитектура, своята бира, своята храна и своя шоколад. Гастрономите смятат, че белгийската
кухня е най-добрата в Европа. Но най-вече Белгия беше
гостоприемна за мен. В момента работя като гладачка
и това, оказва се, ми харесва. Виждам директен резултат от свършената от мен работа. А и самото гладене ме
успокоява“, казва Теменужка.
Тя разкрива, че градът, в
който в момента живее Харелбеке е с население около
26 000 жители и е много спокойно място. „Широките улици, достатъчното място за
паркиране, чистотата и под-
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редеността, зеленината и
ниското строителство, правят града приветлив и свеж.
Освен това има много удобно влакове за връзки с други населени места, автобусната мрежа също е великолепно развита, а велоалеите
в самия град буквално нямат
край“, споделя тя.
Когато се мести в Белгия Теменужка си спомня, че езиковата бариера я побърква. Това
описва като най-трудното изпитание в началото. „Просто
полудявах, защото не можех
да изстрелям всичко онова,
което мисля, когато някой ме
предизвикваше“, с усмивка за
онези първи дни си спомня тя
и добавя един цитат, който е
срещала стотици пъти в интернет и е запомнила до бола:
“… Езикът е основно средство
за себеизразяване. Чрез думите човекът се свързва с другите, общува с околния свят, споделя мислите, чувствата и преживяванията си.” Признава, че
преди да тръгне за чужбина
изобщо не е осъзнавала, колко
много ще и пречи това, че не
познава езика: „Всички казваха да не се притеснявам, защото език се учи. Това обаче
ми отне много време и усилия, извън физическата работа, която имах. Започнах
работа с френски. От него
знаех не повече от 50 думи.
И така беше цели две години и половина. После смених
работата и ми се наложи да
науча и холандския. А тук нещата са наистина сериозни.
По това време се шегувахме
с брат ми, че в Белгия на човек му трябват само работни
гащи и пижама. И наистина,
първите две години само работих и спях“. Бързо разкрива и още една трудност в началото – липсата на приятели. С
това обаче казва, че се спра-

ТПК „Труд“, град Генерал Тошево, обявява публичен търг с явно наддаване на следните недвижими
имоти:
1. Застроен урегулиран имот – промишлена площадка с площ от 23 732 кв. м., на стойност 314 074
лв., намиращ се на ул. Васил Априлов“ 67 в град Генерал Тошево;
2. Масивна сграда на три етажа с разгъната площ
от 578,40 кв. м. и прилежащ двор от 820 кв. м. на
стойност 70 000 лв., намиращ се на ул. „Васил Алексиев“ 32А в град Генерал Тошево;
3. Административна сграда на два етажа и избра
с разгъната площ от 678,92 кв. м. и дворно място
от 1474 кв. м. на стойност 300 000 лв. на ул. „Трети
март“ 5 в град Генерал Тошево;
Огледът ще се извършва всеки работен ден от
13.07.2021 г. до 12.08.2021 г. Търгът ще се проведе на 13.08.2021 г. в сградата на кооперацията от
10:00 часа на ул. „Трети март“ 5 в град Генерал Тошево. За информация, може да се обръщате към
председателя на кооперацията инж. Росен Христов
на тел. 0885/ 615 175.

вя доста бързо и сега се радва
на невероятна българска компания – всичките са все ценни
български гурбетчии, тръгнали
да търсят онзи проклет „по-добър“ живот, но живеещи и мислещи постоянно за България.
Точно в тази връзка я питаме, когато тя се връща в България – и буквално и преносно. „Ооо, връщам се в България всеки ден. И честно да си
призная – винаги в Генерал
Тошево. Когато тук се изгубя и ми стане трудно, винаги
казвам на приятелите си, че
ще си ходя. Но все стоя. А, аз
стоя заради сина ми – не мога все да го влача насам-натам, където на мен ми скимне. Отне ми доста време за
да му помогна да се адаптира тук. Дойде тук, когато беше на 4 години. Когато завърши училище обаче, подозирам, че ще започна да си
събирам багажа за Генерал
Тошево“, казва с голяма усмивка Теменужка.
Тя добавя, че всяка година се прибира през лятото за
около 2-3 седмици. И винаги
ги прекарва в родното градче. Не ходи по почивки на морето или планината. Не обича да обикаля, обича да бъде
„тук“ – така си почива. А ние
питаме в какво се изразява това „така си почивам“, и Теменужка ни разказва: „Ставам
към 10:30 (доста е късно, нали). Мама ми е направила питки или излизам да си купя
баничка с боза или милинка. Всички знаят откъде, нали? По пътя се срещам с поне
десетима души, които познавам. Говорим си. Откъдето и
да мина, има нещо познато –
всъщност всичко. Това ме успокоява. Усещам топлината.
Не само на лятото, а и на хубавите спомени. Прибирайки се вечер, навсякъде чувам
щурци. Често виждам и светулки (а тук в Белгия такива
„гадинки няма“). Е, как няма
да си почине човек по този
начин“, казва с въздишка нашата съгражданка.
И щом се връща в града всяко лято, няма как да не я попитаме за промяната в него.
„За мен Генерал Тошево става все по-красиво. И сигурно
защото само лятото се прибирам, хората също са „покрасиви“. Те са спокойни, усмихнати и щастливи. Надявам се, да е така и през цялата останала част от годината. Е, не мога да не призная,
че бих се радвала, ако вместо пет фризьорски салона и
двойно повече маникюристки, в града имаше ЖП гара
и болница, но… суетни хора

са българите и това е!“, отново смеейки се признава Теменужка. Радва се обаче, че читалищната дейност е активна,
а лятното кино функционира,
дори и само като сцена. Знае
ли човек, някой летен ден, когато си е тук, може да бъде из-

тютюн и липов цвят, за аромата на домати, лютеница
и грозде. А след всичко това идваше големият сняг, горичката и пързалянето с найлонови чували и всичко друго, което ти попадне под ръка и става за пързаляне. Ето

свидното. Своя дом и своите родители. Но тук има работа, добри заплати, ред, законност, добро образование
и здравеопазване, социална
политика и пенсионно осигуряване и най-вече – спокойствие. Аз като самотна май-

ненадана и с прожекция на някой касов филм. Харесва и това, че лятното училище (б.р.
Лятна академия „Патиланци“)
е достъпно за всички „гостуващи“ деца, а училища и детски градини се поддържат в
прекрасно състояние. „В моите очи всичко си е все така
хубаво в любимото Тошево“,
казва тя. И разговорът отива в
посоката на чувството за носталгия, което е съвсем ясно,
че постоянно изпитва. Затова искаме да разберем, какво
е за нея носталгията. А тя отговаря по следния начин: „За
мен носталгията е точно този град. Нищо друго. Учила
съм и в Добрич, но изпитвам
носталгия към време и събития, свързани само с Генерал
Тошево. Семейство, дом, съседи, приятели, училище. Като ме „задърпат“ корените,
все там се връщам мислено и
все за това белнувам. Винаги
си спомням за 24 май, за манифестациите, за брането на

това е носталгия“.
За да разведрим малко Теменужка от тези хубави, но и
тъжни мисли, я питаме за мнението на белгийците за българите. А в типичния си стил, тя
отговаря: „Никого не съм питала за мнението им за българите, защото съм сигурна,
че ни харесват… Няма как да
е друго. Ние сме много яки
и всички ни харесват. Дори първите ми работодатели
искаха да им търся нови работници като мен – от България. Искаха да работят само
с българи и доколкото ми е
известно все още го правят“.
Добавя, че нейното мнение за Белгия също е сходно.
„Когато ставаш голям, имаш
все по-големи претенции.
За всичко. Искаш повече. Това отваряне на границите направи живота различен. Хората вкусиха от капитализма
и подредения живот. Хареса
им и стегнаха куфарите, оставяйки най-милото и най-

ка, едва ли щях да имам този
стандарт на живот в България. Затова съм много, много благодарна на държавата, която ме храни в момента и ми дава всичко онова, от
което имам нужда. Но всеки
ден се моля да имам куража, да извървя пътя на още
една адаптация, за да свикна отново да живея в България, когато му дойде времето. Излишно е да казвам, че
ще бъде в Генерал Тошево“,
завършва този емоционален
разговор Теменужка Петрова.
За послепис ни пише: „Благодарна съм на всички, свързани с идеята за тази рубрика. Отново се върнах в България и родния край – там,
където винаги съм принадлежала. Бъдете здрави и запознавайте читателите си с
още подобни личности като мен. И дано всяка от тях
ви казва, че един ден отново ще се върне в Генерал Тошево…“.

„Песни и танци от слънчева Добруджа“ – Дебрене 2021

През последния уикенд на месец юни се проведе поредното
издание на Добруджански фолклорен събор „Песни и танци от
слънчева Добруджа“ – Дебрене 2021. Нашата община беше представена от самодейни състави от няколко пенсионерски клуба
и читалища. Предоставяме на вашето внимание отличията, които завоюваха те:
* 1 място и медал + парична награда от 100 лв. за: ЖВТ
„Кардамки“ – НЧ „Пробуда – 1941“ (село Кардам);
* 1 място и медал + парична награда от 100 лв. за: Клуб на
пенсионера „Надежда“ (село Чернооково);
* 2 място и медал + парична награда за: Симона Йорданова
от град Генерал Тошево (индивидуално изпълнение);
* парични награди в размер на 100 лв. за: ФГ при НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий“ (село Пчеларово), ФГ при НЧ „Александър Гичев – 1907“ (село Василево) и танцов състав „Българка“ при НЧ
„Светлина – 1941“ (град Генерал Тошево);
* парична награда в размер на 80 лв. за: ФГ „Здравец“ при
Клуб на пенсионера 2 (град Генерал Тошево);
* индивидуални парични награди в размер на 20 лв. за:
Христа Димова при НЧ „Александър Гичев – 1907“ (село Василево) и Веселка Дякова при НЧ „Светлина – 1941“ (град Генерал Тошево).

