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Село Крапец беше домакин на IX Фестивал за
шлагерна и стара градска песен „Подари ми море“

На 11 и 12 юни 2022 г. в село Крапец се проведе Деветото издание на фестивала за
шлагерна и стара градска песен „Подари ми море“.
За поредна година музикалният форум с дъх на море събра състави от цялата страна,
които вдъхновени от полетата на Добруджа и цъфналите
розови градини на комплекс
„Яница”, представиха емблематични шлагерни и стари градски песни. В конкурса
взеха участие общо 39 вокал-

ни групи и индивидуални изпълнители.
Организатори са Общините
Генерал Тошево и Шабла, НЧ
„Светлина 1941” гр. Генерал
Тошево, НЧ „Зора 1894” гр.
Шабла и хотелски комплекс
„Яница”, с. Крапец.
Целта на фестивала е да
популяризира и съхранява традициите на българската шлагерна и стара градска песен, което допринася
за създаване на приемственост между поколенията из-

пълнители. По регламент във
фестивала участват само самодейни колективи, вокални
групи, дуети и индивидуални
изпълнители към народни читалища, организации и творчески клубове, без възрастови ограничения. Фестивалът има конкурсен характер и
награден фонд. Изпълненията бяха оценени от тричленно жури с председател Живко
Желев и членове: Бони Милчева и Теди Генев.
Ето и победителите по ка-

Това са победителите в Категория групи: ГСГП „Хармония – Танголита“, НЧ „Напредък – 2001“, град
Нова Загора.

тегории от тазгодишния фестивал:
Категория групи:
I място – ГСГП „Хармония Танголита“ при НЧ „Напредък
– 2001“, град Нова Загора;
Категория дуети и триа:
I място – ВГ „Бялата лястовица“ при НЧ „Светлина –
1941“, град Генерал Тошево;
Категория индивидуални
изпълнители:
I място – Петър Петров, НЧ
„Отец Паисий – 1905“ , град
Полски Тръмбеш;
Еленка Николова – Фондация „Съпричастие“ – ЦСРИ за
пълнолетни лица със зрителни
увреждания, град Варна;
Награда „Откритие“: Ивайло Василев от град Каварна;
Награда „Редовно участие
във фестивала”: Мария Добрева от град Варна;
Награди на хотелски комплекс „Яница“:
ВГ „ Еделвайс“ – Фондация
„Съпричастие“ – ЦСРИ за пълнолетни лица със зрителни
увреждания, град Варна;
ПС „Мелодии на зрелостта“
– Асоциация „Да съхраним жената“, град Варна;
Група за шлагерна и стара
градска песен при НЧ „Отец
Паисий 1897“, село Спасово;
ВГ „ Назабравими мелодии“
при НЧ „Напредък – 1863“,
град Елена.

Читалището в село Малина стана на 80 години
На 10 юни в село Малина се
състоя един истински фолклорен празник. Празник на
музиката и културата, празник на българщината. Пово-

дът беше 80-годишнината от
основаването на НЧ „Стефан
Караджа – 1942“.
В кокетната зала на културната институция дойдоха

много жители на село Малина и гости на селото, пристигнали специално за събитието. Организаторите изненадаха всички с красиви

В истински празник на фолклора се превърна годишнината на читалището в село Малина.

музикални изпълнения, като
най-големите аплодисменти
получиха децата и гайдарите
от музикално училище „Свети Климент Охридски“ – град
Добрич. Специални поздрави към публиката поднесоха
и самодейните групи при читалищата в село Змеево, община Балчик и квартал Пастир, град Генерал Тошево.
На събитието присъства кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, който поздрави домакините и им пожела да пребъдат и да продължават да
съхраняват българските традиции. Музикалната програма продължи повече от час,
като преди нея беше разказана историята на читалището и бяха упоменати имената на основателите и на
всички председатели на културната институция в село
Малина. В края на събитието всички дружно си отвориха сладка раздумка край богатата трапеза.

Лятна академия „Патиланци“ отвори врати за тринадесети път
стр. 4

На 12 юни, когато село Кардам празнува своя
празник, беше открита Паметна плоча на загиналите във войните за национално обединение
и Втората световна война жители на селото и
съседните му населени места. На събитието
присъстваха кметът на Община Генерал Тошево
Валентин Димитров, областният управител Галин Господинов, кметът на село Кардам Георги
Събев, председателят на Общинския съвет Яна
Бонева, роднини на загиналите и гости.
Идеята за паметната плоча възниква през
2020 година, а за поставянето и има взето решение на Общински съвет – град Генерал Тошево. Съгласно Закона за военните паметници,
проектът за поставянето и е одобрен от Областна комисия „Военни паметници“ и от Министерството на отбраната. На паметната плоча
са изписани имената на осем жители на селата Кардам, Огражден и Чернооково, загинали в
Баланската, Междусъюзническата или Втората световна война. Това са: редник Йордан Петков, редник Велико Карастоянов, редник Киро
Димитров, редник Герасим Костадинов, редник
Димитър Иванов, редник Димо Христов, редник
Костадин Костадинов (посмъртно произведен в
звание подофицер) и ефрейтор Мартин Чумаченков.
Всички те бяха почетени с минута мълчание,
свеждане на глава и поднасяне на цветя и венци пред плочата, в израз на благодарност пред
техния подвиг и пред героизма им за това, че са
отдали живота си за свободата и независимостта на скъпото ни отечество. Защото тези хора
олицетворяват величието и са се превърнали в
символ на борбата и стремежа към свобода.

На 12 юни, когато Българската православна църква почита
Петдесетница, село Кардам отпразнува и своя празник.
На събора в неделния ден присъстваха много жители на селото и гости от други населени места. Площадът пред НЧ „Пробуда – 1941“ беше изпълнен със задължителните за подобен род
събития сергии за сладки изделия и играчки и кебапчийници.
Специални гости на проявата бяха музикантите от оркестър
„Лира“, град Добрич, които в продължение на часове се грижиха за доброто настроение на всички празнуващи.
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Лавандулови импресии в четвъртото издание на
Национален фотопленер „Хоризонти“ в село Красен

Четвъртото издание на Национален
фотопленер „Хоризонти“ ще се проведе
между 19 и 21 юни в село Красен. Тази
година темата, по която ще творят майсторите на фотообектива е „Лавандулови импресии“. В арт-събитието ще се
включат осем фотографи, като за първи път има и международно участие. От
Айндховен, Нидерландия специално за
пленера пристига Даниела Димитрова.
Останалите участници са Александър
Духтев, Минчо Мундров и Виктор Димчев от София, Деница Тодорова от Попово, Диан и Росица Милтиядева от Добрич и Живко Иванов от Варна.
В рамките на три дни красивото добруджанско село ще приеме 8 фотографи, които вдъхновени от багрите и красотата на района, от страхотните и
цветни пейзажи, ще запечатат своите
кадри, които жителите на общината ще
има възможност да разгледат, експони-

рани в специална изложба. Творческата
среща на осмината фотографи от страната трябва да създаде уникална колекция от снимки, уловили природата на
лавандулова Добруджа.
Традиционно майсторите на обектива запечатват над 200 фотокадъра, от
които след това се избират най-добрите. Тази година те ще бъдат подредени на специална изложба по време на
поредното осмо издание на Национален фестивал на лавандулата, който ще
се проведе на 2 юли в град Генерал Тошево.
Основната идея на фотопленера, който вече е ежегоден е, той да се превърне той в празник на изобразителното
изкуство – своеобразна среща на творците с природата и бита на Йовковата Добруджа, която да ги вдъхнови да я
претворяват във всички нейни форми и
проявления.

ПОКАНА

НЧ „Стефан Караджа 1942“ и кметско
наместничество, село Балканци, канят
всички настоящи, бивши жители и гости
на селото на тържество по повод празника на селото и отбелязването на 80-годишнината от създаването на местното
читалище, което ще се проведе на 18 юни
2022 г. от 12:00 часа пред сградата на НЧ
„Стефан Караджа 1942“.
Заповядайте!

„Среща на поколенията“ в село Преселенци Еньовски фолклорен събор
„Край язовир Дрян“

В село Преселенци се получи празник не само на поколенията, но и на фолклора,
традициите и българщината.

Жители и гости на Преселенци се събраха тази неделя, 5 юни, на трета по рода
си „Среща на поколенията“.
Официални гости на събитието бяха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, зам.-кметът Румен Мунтянов и Маргарита Великова
– нач.-отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“.
Тържеството се състоя в залата на НЧ „Нов живот – 1941“, а
първи да поздрави присъстващите излезе кметът на Община Генерал Тошево г-н Валентин Димитров.
Жители и гости посрещнаха с аплодисменти участниците в богатата фолклорна програма, подготвена за празника. Тя започна с изпълнения
на домакините - Фолклорна
група „Сребърен листопад“ от
Народно читалище „Нов живот 1941“, след което на сцената последователно се качиха гостуващите състави от читалищата в селата Василево,
Малина, Люляково и Змеево.

Трета земляческа среща в село Калина
На 4 юни в село Калина се
състоя третата земляческа
среща. Кръшни хора и много
настроение белязаха събитието, на което присъстваха повече от 200 жители и гости на
живописното село.

Сред присъстващите на веселия, оживен и многолюден
празник бяха кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров, зам.-кметът Румен
Мунтянов и Маргарита Великова – нач.- отдел „Култура,

вероизповедания и интеграция“.
Общинският кмет се обърна с поздрав към всички присъстващи. Той им пожела да
носят в сърцето си село Калина, Добруджа и България, къ-

Над 200 гости уважиха третата земляческа среща в село Калина.

дето и да се намират по света. Малко преди това беше отслужен и водосвет за здраве
от отец Петър.
На поляната до кметското наместничество се извиха
дълги хора, а гостите на срещата дошли от най-различни краища на България, пламенно разказваха за хубавите
спомени от отминалите вече
дни, които като деца са прекарали в любимото село Калина. Присъстващите споделяха
своите познания за родовите
си поколения, демонстрирайки колко голям и значим е техният род. В края на срещата
всички си обещаха, че отново
ще се съберат на следващата
такава проява, защото подобни събития сплотяват хората
и им помагат да съхраняват
родовата памет.
Най-ранен писмен документ за това село се открива
от 1573 г., в известния турски
данъчен регистър на овцевъдите (джелепкешаните). Записано е с името Емирлер. През
1676 г. в селото е имало 12
къщи. В началото на XX век с
указ населеното място е преименувано на Калина.

Деветото издание на
Еньовски фолклорен събор „Край язовир Дрян“
ще се проведе на 19 юни
(събота) от 9:30 часа. В
музикалната проява ще
се включат певчески и
танцови самодейни състави и индивидуални изпълнители към народни читалища, организации и клубове. Участниците са разпределени в

минути, а индивидуалните изпълнители – песен
или танц с продължителност до три минути. Една от песните на вокалните групи задължително трябва да е свързана
или посветена на обичая
Еньовден.
Съборът има конкурсен
характер и участниците
в него ще бъдат оценявани от жури от изтъкнати

На сцената на събора ще се изявят десетки групи и изпълнители.

три възрастови групи –
до 7-годишни изпълнители, от 7 до 14-годишни и
над 14-годишна възраст.
По регламент вокалните групи трябва да представят две песни с обща продължителност до
шест минути, танцовите
– две изпълнения с обща
продължителност до 10

фолклористи, съобщават
организаторите. За найдобрите изпълнители са
предвидени награди.
Съборът се организира от Община Генерал Тошево заедно с НЧ
„Йордан Йовков 1896“ и
кметството в село Красен.
Заповядайте!!!

вода - Цена
Цената на кубик вода в областта може да стане почти 5 лева предвижда предложение на
„ВиК – Добрич“ АД за изменение на цените на
В и К услуги, предоставяни от дружеството. На
основание чл. 18 от Наредбата за регулиране
цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
предложение за изменение на цените на В и К
услугите за регулаторния период 2022 – 2026
г. Промяната е във връзка с изготвения бизнес
план за регулаторния период 2022 – 2026 г.
Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както
следва (за крайната цена с ДДС): 2022 г. – 4,938
лв./куб. м; 2023 г. – 4,968 лв./куб. м; 2024 г. –
5,2 лв./куб. м; 2025 г. – 5,416 лв./куб. м; 2026 г.
– 5,671 лв./куб. м.
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Пшеничните посеви в Добруджа
обещават добра реколта

Това е отборът от град Генерал Тошево, който се впусна в предизвикателното състезание.

В края на миналия месец
в град Добрич се проведоха областните състезания на
младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“
– Добрич 2022. След усилена
надпревара в двете определени от организаторите дисциплини, победител стана
отборът на СУ „Стефан Караджа“, град Каварна. Много добре се представиха и

учениците от нашия град Генерал Тошево, които се бориха до последно във вълнуващото състезание. Въпреки
липсата на подготовка нашите деца се справиха чудесно
с предизвикателствата и заслужиха аплодисментите на
публиката.
Само два дни по-късно РДПБЗН Добрич проведе XX Областни ученически състеза-

ния „Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации“ Добрич 2022. И двете надпревари се състояха
в градски парк „Свети Георги“, с любезното съдействие
на кмета на община град Добрич, РУО – Добрич и ОС на
БЧК Добрич. Победител в
надпреварата стана отборът
на СУ „Димитър Талев“, град
Добрич.

Ден на отворените врати в ДЗИ
На 9 юни се проведе традиционният Ден на отворените
врати в Добруджански земеделски институт, край град Генерал Тошево. Ежегодната проява събра земеделски стопани
от цялата страна, учени от агросекторта и гости на Института от чужбина. Пред всички
тях бяха представени най-новите постижения в селекцията
на българска пшеница.
Освен традиционното посещение на демонстративните
платформи и опитните полета
на Института и пресконференция за работата на научното
звено, тази година програмата в Деня на отворените врати
включваше още художественомузикална програма и дискусия с фермери по актуални теми, свързани с внедряването в
производството на нови иновативни продукти на ДЗИ.
Гост на събитието беше
кметът на Община Генерал
Тошево Валентин Димитров,
който пожела на домакините
да продължават да развиват
агросектора, да произвеждат
най-добрите сортове и да реализират продукцията си по
цял свят.
По време на официалната
пресконференция стана ясно, че през тази година ДЗИ ще
предложи малко над 500 то-

на семена за посев на земеделските стопани за есенната
кампания. Новината беше съобщена от директорът на ДЗИ
доц. Илия Илиев. Прогнозната
цена е 1 200 – 1 500 лв./тон.

„Енола“, „Мерилин“, „Лазарка“
и „Пчелина“.
От бобовите се поддържа
леща „Илина“ – това е сортът,
който се търси най-много и
има доста засети полета в об-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров беше сред
официалните гости на събитието.

Ученият разкри, че заради повишението на цените на пшеницата, наскоро са продали
базови семена от минали години като стокова продукция за
750 лв./тон.
Тази година Институтът
предлага на агробизнеса 14
сорта обикновена пшеница като базови семена, от които 10
нови, един сорт твърда пшеница, 5 нови сорта тритикале
и 2 нови сорта ечемик. Предпочитат се сортовете пшеница

ластта. Предлага се пролетен
фуражен грах „Кристал“ и съвсем новият сорт „Добротица“,
който е в листата за втора година. От фасулите Институтът
демонстрира три сорта. Интересът към фасула идва от добрата му цена и добрите резултати, които са получени през
последните две години. Сортът „Еликсир“ се търси много
на пазара в България, заради
добрите си вкусови качества и
варивност.

В първите дни на месец юни
приключи последното обследване на посевите в Добруджа преди жътвата на житни
култури. Комисия от експерти от ОД „Земеделие“ – град
Добрич, Растителна защита и
учени от Добруджанския земеделски институт, край град
Генерал Тошево, обходиха
10% от засетите през есента
1 200 000 дка.
Резултатите от обследването на експертите показват, че
60% от площите с пшеница са
в много добро състояние, 35%
- в добро и 5% - в задоволително. Зърнено-житните култури вече са във фаза край на
цъфтеж и начало на формиране на зърно. По полетата няма
болести и неприятели. Отчита се, че земеделските стопани са си свършили добре работата, като по полетата има по
2-3 пръскания – фунгициди,
инсектициди и листни торове.
Очакванията са, при добро
време ранните сортове да започнат да се жънат около 1-2
юли. Масовата жътва се очаква около 10 юли, прогнозира
проф. Иван Киряков, член на
комисията за обследване на
посевите в Добричка област.
„Ако обаче започнат дъждове в най-нежелания от земеделските стопани период – по
време на прибиране на реколтата жътва, то тогава ситуацията става сложна и сериозна.
Това ще забави кампанията и
определено ще смъкне добивите. Другият отрицателен
фактор през юли могат да бъдат суховеите, които в жегите изпепеляват посевите“, допълни ученият.
Най-хубавото е, че на този
етап пшениците дават надежди за добри добиви. Дъждовете заваляха точно, когато пролетните култури имаха найголяма нужда от тях. Регионът
ни се размина от градушки, а

Медицински транспорт на болни в
страната и чужбина
Извършваме специализиран
транспорт на болни и трудноподвижни хора с частна линейка във Варна, страната и чужбина на най-ниски цени!
Разполагаме с мобилна лаборатория.
Предлагаме домашно посещение от квалифицирано медицинско лице, за извършване на
манипулации при нужда, предоставяме консултации за настаняване в болнични заведения.
За допълнителна информация, може да се свържете с
нас на посочените телефони:
0879/16 24 00 и 0879/16 24 01.

На 1 юни – Международния ден на детето, НЧ „Иван
Вазов – 1946“ в квартал Пастир, организира състезание
„Бързи, смели, сръчни“, което се проведе в двора на културната институция. Децата
от квартала се включиха с голям ентусиазъм в надпреварата и показаха своите спортни заложби в различните дисциплини и игри.
Бързина, ловкост, сръчност, умение за пазене на
равновесие и координация –
децата показаха, че притежават всяко от изброените качества. В края на състезанието, организаторите бяха подготвили лакомства и дребни
награди за всички участници.

валежите бяха достатъчни като количества.
Притесненията за земеделските стопани обаче идват от
други места. Пшеницата на зелено в момента се търгува на
цена около 700 лв./тон. Посевите са в добро състояние, чака се добра реколта, но производствените разходи са два
и половина пъти по-високи.
„Есенниците са в относително добро състояние. Дъждовете закъсняха, но добре, че ги
имаше. Тези валежи бяха мно-

всички в сектора си задават.
„Цената е борсова, тя беше
440 евро беше преди 10 дни.
След това падна на 380 евро, а
после стигна до 400 евро. Цената доста варира поради известни причини – войната, недостиг на зърно в целия свят.
Но какво се случва с разходите ни при инфлацията, скъпите горива, торове, препарати?
Ние няма да знаем каква е себестойността на нашия продукт, докато не го пожънем.
Ето, от миналия понеделник,

Всички очакват много добра кампания през това лято.

го важни и за пролетниците.
Като цяло чакаме една добра
реколта“, коментира пред областните медии председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите
/НАЗ/ Костадин Костадинов.
По думите му няма опасност
от недостиг на зърно. Според него добив не може да се
прогнозира, докато не се ожъне. „Миналата година беше
рекордна за производството
на зърно в цялата страна. Мога само да кажа, че тази година добивите ще са малко под
миналогодишните, но това ще
бъде една добра реколта“, посочи още агробизнесменът.
Каква ще бъде обаче цената на пшеницата от нова реколта? Това е въпросът, който

цената на азотния тор е 1600
лв./тон, а беше паднал на 1500
лв. Така че не мога да прогнозирам цена. Всичко много зависи от добива. Имало е години, в които последната седмица валят дъждове, падат градушки и пшеницата пропада“,
коментира още председателят
на НАЗ.
Той дава и пример. Миналата година производственият разход на декар пшеница е
бил 110-120 лева, сега е 300
лева. „Ако добивът е 600 кг.
от декар, по 700 лв. цена на
тон, това са 420 лева, изкарани от декар. А 300 лв. са разходите, плюс рентата в Добруджа – бихме останали почти без печалба“, заяви Костадин Костадинов.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ центрофуга за мед и цигли (втора употреба). Телефон за връзка: 0888/67 10 32.
* ПРОДАВАМ трактор ЮМЗ с прикачен инвентар към него – плуг, култиватор и пръскачка. Цена по договаряне (село
Къпиново). Телефон за връзка: 0894/43 64 01.
* ПРОДАВАМ апартамент в град Генерал Тошево, по ул.
„Опълченска“. Четвърти етаж – 3 стаи, кухня, баня и коридор. Подлежи на ремонт. Телефон за връзка: 0887/31 74 20.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* КУПУВАМ земеделска земя в землището на община Генерал Тошево и в цяла област Добрич. Телефон за връзка:
0888/90 88 91.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа,
монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за
връзка: 0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни, трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за
връзка: 0893/98 95 82.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка.
Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв.
м., в село Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон
за връзка: 0897/05 06 06.
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 2022 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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Лятна академия „Патиланци“ отвори врати за
вълшебни преживявания за тринадесети път

На 6 юни в двора на ЦПЛР –
Център за работа с деца, град
Генерал Тошево, официално
беше открито поредното тринадесето издание на любимата Лятна академия „Патиланци“. В първия ден на Академията присъстваха близо 30 деца, като в следващите 1-2 седмици се очаква техният брой
да се удвои. От ранни зори
децата се събраха в двора на
ученическото общежитие и
показаха, че жадуват за нови

вълнуващи приключения, запознанства и весели истории.
Тази година официалното откриване на Академията
премина под звуците на много музикални изпълнения и
зумба танци. Децата показаха творческите си заложби
по рисуване на огромно бяло платно, върху което всеки
патиланец можеше да изрази
своето виждане за страхотно
и слънчево лято забавление.
Директорът на ЦПЛР – Цен-

тър за работа с деца Елена Дочева пожела на всички малчугани една незабравима ваканция, изпълнена с положителни емоции, забавления и нови
знания и разкри част от изненадите и събитията, които децата ще преживеят.
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

И през това лято децата ще се забавляват до безкрай.

Абонирайте се!

Уважаеми читатели, абонаментната кампания на
общинския седмичен вестник “Добруджански глас”
за 2022 година продължава. Отново ще бъдат издадени общо поне 48 броя от
любимия ви вестник. Абонирането става в пощенските станции на общината
и страната, при пощальоните и в редакцията на вестника. Цената е следната –
за 6 месеца – 9 лева и за 12
месеца – 18 лева. При абониране, съдействие може
да потърсите при кметовете и кметските наместници
на населените места в общината.
Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали събития на територията на общината, за взетите от Общинския съвет
и Общинска администрация решения – абонирайте
се за вестник “Добруджански глас”!

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.
Едно от първите събития
през седмицата, беше свързано с посещение в Исторически музей, град Генерал Тошево, където малките патиланци имаха възможността
да разгледат чудната изложба „Изкуствата на Тибет“ и да
си направят снимки за спомен
с уникалните маски от експозицията.
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.

Покана за събрание
Управителният съвет на кооперация „Иска“ ЕИК 834073664, на основание чл. 16 от ЗК,
свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание на кооператорите на кооперация
„Искра“ ЕИК 834073664, което ще се проведе на 25.06.2022 г. от 09:00 часа в зала „Дора
Габе“ – ет. 3 в сградата на Общинска администрация в град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ 5, при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори;
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2021 г.;
3. Отчетен доклад на КС за 2021 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2021 г., приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС, председателя на кооперацията и членовете на КС;
6. Прекратяване на пълномощията на членовете на УС, Председателя на кооперацията и
КС на кооперацията, поради изтичане на мандата;
7. Определяне броя на членовете на УС и на КС на кооперацията;
8. Избор на УС на кооперацията;
9. Избор на председател на кооперацията;
10. Избор на КС на кооперацията;
11. Определяне брой на подгласници за попълване състава на УС и КС на кооперацията;
12. Избор на подгласници за попълване състава на УС;
13. Избор на подгласници за попълване състава на КС;
14. Вземане на решение за сключване на договор за банков кредит, решение за закупуване на дълготрайни материални активи и за продажба на селскостопанска техника. Вземане
на решение за бракуване на ДМА;
15. 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 на кооперация „Искра“
На 7 и 8 юни в ОУ „Христо
Смирненски“, град Генерал Тошево, бяха проведени демонстративни уроци в рамките на
НП „Бизнесът преподава“. В продължение на четири учебни часа,
ученици от 5 и 6 клас на учебното заведение изслушаха интересни образователни лекции на теми: ,,Виртуална реалност“ и ,,Роботика“.
Лекторът от фирма ,,Атласком“
ООД запозна учениците с новите тенденции в образованието и
различни сфери на живота, насочи вниманието към виртуалната
реалност и добавената реалност.
В края на лекцията учениците
имаха възможност да преживеят виртуална разходка до Луната,
Марс, Китайската стена и подводния свят.

Ден на розата в
ПГ по земеделие
„Тодор Рачински“

На 7 юни учениците от 8 „а“ клас на ПГ
по земеделие „Тодор
Рачински“, град Генерал Тошево, специалност „Икономическа информатика“,
професия
„Иконо-

със заданието перфектно. Представянето на английски
език на донесените
от тях продукти, показа високо владеене на езика и отлична интонация, а това

Учениците за пореден път изненадаха с креативни идеи.

мист-Информатик“
подготвиха импровизиран „Ден на Розата“ в учебното заведение с представяне
на английски език на
различни продукти,
направени от рози:
конфитюри, сладка,
сапуни, кремове, сиропи и домашно приготвени сладкиши с
рози и разбира се
много разнообразни
сортове рози в различни и неповторими
цветове.
Децата разполагаха с 5 дни за проекта, в които трябваше да намерят информация за розата в интернет. Като
истински информатици, те се справиха

беше и целта на урока.
Учениците от 8 „а“
клас изказват сърдечна благодарност
на ръководството на
ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, в лицето на директора
Кристияна Иванова,
която за пореден път
уважи покана за събитието и поднесе
похвални слова за отличното представяне на всички. Благодарности са отправени и към родителите,
и близките на всички
възпитаници за това,
че винаги подкрепят
децата и участват в
най-различни инициативи, като в едно голямо семейство!

Доза смях
Срещат се двама съученици след време:
- Как си? Какво ново при теб?
- Ами ожених се в Германия, имам две
деца, много успешна кариера, къща в центъра на Берлин, вила в полите на Алпите.
А при тебе какво става?
- Ами тръгнал съм да си платя интернета...
- Аха ... а иначе?
- Иначе ще го спрат...

