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За девети път язовир Дрян беше домакин на
фолклорен събор на родовете и традициите
С блага дума и билков чай
започна традиционният за
село Красен и Община Генерал Тошево събор на родовете и традициите „Край язовир
Дрян“. Родолюбива инициатива от девет години събира за
Еньовден много самодейци от
цяла Североизточна България, които с удоволствие се
изявяват на откритата сцена
край границата.
Събитието откри кметът на
Община Генерал Тошево Ва-

лентин Димитров, който пожела весел празник на дошлите и традицията да сплотява българските родове, така
че да завещаем богато фолклорно наследство на идните
поколения. След това поляната край язовир Дрян се огласи от песни, а много от гостите се хванаха и на хора. Гости
на събитието бяха народният
представител Мая Димитрова
и областният управител Галин
Господинов.

Богата музикална програма беляза целия ден на събора, като участие взеха 75 групи, танцови състава, дуети и
индивидуални изпълнители.
Специален гост на събора бе
тракийската народна певица
Бинка Добрева, която очарова със своя глас почитателите на българската фолклорна
съкровищница.
Възстановката на традициите в деня на лятното слънцестоене е част от процеса

Радващо е, че толкова малки деца вземат участие на подобни фолклорни събори.

на съхранение на родовата ни
памет, фолклорните обичаи,
народното светоусещане и запазване на приемствеността
между поколенията. Затова и
идеята на организаторите винаги е била да насърчават помладите да изучават билките,
техните свойства и легендите, свързани с тях в контекста
на добруджански бит и фолклор.
Фолклорният събор е с конкурсен характер, а журито беше в състав: председател Стоян Господинов, главен художествен ръководител
на Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“
и членове – Христо Стефанов Христов, преподавател в
Средно училище „Св. Климент
Охридски“ в Добрич, и Иванка Русева, народна певица в
Професионален фолклорен
ансамбъл „Добруджа”.
По регламент вокалните
групи представиха две песни
с обща продължителност до
шест минути, танцовите – две
изпълнения с обща продължителност до 10 минути, а индивидуалните изпълнители –
песен или танц с продължителност до три минути. Една
от песните на вокалните групи задължително трябваше да
бъде свързана или посветена
на обичая Еньовден.

Годишнина на местното читалище, празник на
селото и земляческа среща в Балканци
На 18 юни жителите и гостите на село Балканци имаха
цели три повода за усмивки,
добро настроение и празнуване. На този ден беше от-

белязана 80-годишнината от
създаването на местното читалище НЧ „Стефан Караджа
1942“. В същото време хората отпразнуваха празника

на селото (той е на 16 юни)
и си организираха земляческа среща. Събитието, което
се проведе в двора на културната институция в селото

В двора на местното читалище жители и гости на село Балканци извиха кръшни хора и се отдадоха
на сладка раздумка край трапезата.

беше посетено от повече от
60 души, а за да уважи местните дойде кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров.
За доброто настроение на
всички се погрижиха музикантите от формация „Чар“,
а няколко народни песни изпълниха самодейците от НЧ
„Стефан Караджа – 1941“,
село Чернооково. Събитийната програма започна с
кръшно хоро, което се изви
покрай масите, разположени
под дебелата сянка в двора
на местното читалище. Общинският кмет пък поздрави всички присъстващи, като им пожела да бъдат здрави, да продължават да се събират, да разказват на поколенията за своите родове и
да носят в сърцето си китното село Балканци.

Снимка за спомен с всички участници.

Красотата на лавандулата оживя
пред майсторите на обектива

Между 19 и 21 юни в село Красен се проведе петото
издание на Национален фотопленер „Хоризонти“. Тази
година темата, по която твориха майсторите на фотообектива беше „Лавандулови
импресии“. В арт-събитието
се включиха общо осем фотографи. От Айндховен, Нидерландия специално за пленера пристигна Даниела Димитрова, която правеше компания на Александър Духтев,
Минчо Мундров и Виктор
Димчев от София, Деница Тодорова от Попово, Диан и Росица Милтиядеви от Добрич
и Живко Иванов от Варна.
Фотографите имаха възможността в рамките на три
дни да се запознаят с историята на село Красен, да разгледат всички забележителности наблизо и да си набележат „терен“ за заснемане-

то на перфектния кадър. Разбира се, в полезрението на
участниците попаднаха много лавандулови полета, в синхрон с темата на тазгодишното издание на пленера. Вдъхновени от различните нюанси на лилавото, майсторите
на обектива запечатаха стотици кадри и цветни пейзажи, които създават една уникална колекция от снимки,
уловили природата на лавандулова Добруджа.
Фотосите ще могат да бъдат разгледани от жителите и гостите на град Генерал
Тошево съвсем скоро. Снимките ще бъдат наредени на
специална открита изложба на площад „Бялата лястовица“ в града по време на
осмото издание на Национален фестивал на лавандулата, който ще се проведе на 1
и 2 юли.

Предстоящи събития
27 юни - Театрален спектакъл „Районна болница“, представен от театрален колектив „Георги Шивачев“, град Генерал Тошево;
30 юни - Заключителен концерт на Обединена детска
школа при НЧ „Светлина - 1941“ в град Генерал Тошево;
1 и 2 юли - Шести Национален фестивал на лавандулата
Генерал Тошево 2022. Лавандулов базар, среща, концерт с
участието на Веселин Маринов;
4 до 9 юли - Пети Национален пленер по живопис „Бялата лястовица“ в село Красен с участието на изявени художници от страната;
4 юли - Патронен празник на НЧ „Тодор Рачински 2011”,
село Петлешково;
9 юли - „С песните на Добруджа“ в село Кардам - концерт на Галина Дурмушлийска, Станка Павлова, Галя Киркова и др.;
9 и 10 юли - Фолклорен събор в град Генерал Тошево
„Златна Добруджа пее и танцува” - по проект към МИГ „Балчик – Генерал Тошево“;
14 юли - Театрален спектакъл „Кафе с претенции“ с участието на Юлиян Вергов, Моньо Монев и др.;
18 юли - Поклонение пред Паметника на Васил Левски в
град Генерал Тошево по повод 183 г. от рождението му;
29 юли - Десети „Празник на хляба, житото и Добруджа”
в село Спасово.

2

21 ЮНИ 2022 Г. БР. 23 (3826)

Чешко списание представя писателя Георги Балабанов

вен в брой 2 за 2022 година на списание „Роден глас”
– издание на Асоциацията
на българските сдружения
в Чешката република. В четири страници редакторите на списанието запознават
своите читатели с автобиографията на писателя, личните му творчески постижения, многобройни снимки от
живота му и други материали, в които е очертан яркият
му творчески път.
Публикуван е един от съвременните му разкази „Жаравата”, който ще бъде
поместен в дадената за печат дванадесета книга, както и Дипломата за удостояването му като почетен
гражданин на град Тараклия,
Република Молдова.
Това е още едно голямо
признание за писателя-родолюбец, прославил името
на своя град.

През април 2020 г. българската общност в гр. Бърно, Чехия се готвеше да отбележи 144-годишнината от
Априлското въстание в присъствието на един специален гост от България – писателят Георги Балабанов от
град Генерал Тошево, област
Добрич. Поканите бяха готови, мястото на срещата определено – в Голямата зала
на Централната градска библиотека „Иржи Махен“. Това
мероприятие се организираше от Българското сдружение в Бърно и фондация „Вигория“. За съжаление, мерките, предприети във връзка с коронавируса и последвалите вълни на пандемията,
попречиха срещата с Георги
Балабанов да се осъществи.
Именитият
съвременен
писател, който живее и твори в град Генерал Тошево, все пак беше предста-

Слънчогледът е в отлично състояние след валежите

Състоянието на посевите
слънчоглед в Добруджа е отлично, особено след последните „златни“ както ги наричат стопаните дъждове. Те
обезпечиха посевите с влага
може би за седмици напред.
Малък проблем обаче остава
маната по зърнената култура.
„Както и преди две-три години, и тази се появи мана по
слънчогледа, имаше оплаквания от доста земеделски производители. Между 15 и 20%
достигна нападението на тази болест в отделни полета,
има я навсякъде в страната.
Това се дължи на неспазване на сеитбооборота при тази
култура, който трябва да е ми-

нимум 4-5 години. Ако не се
спазва такъв сеитбооборот,
винаги ще има подобни проблеми и те ще се задълбочават. Някои производители може да получат 15 до 20% понисък добив“, коментира доц.
Галин Георгиев, завеждащ отдела по селекция на слънчоглед в Добруджанския земеделски институт край град Генерал Тошево.
„На нашите демонстративни полета ние сеем слънчоглед, без да обеззаразяваме и едно семе и нямаме никакво нападение – аз не видях нито едно растение, болно от мана. Което значи, че
когато се спазва сеитбообо-

ротът, този проблем ще се реши. Почти никой обаче в България не го спазва. Този проблем се натрупва, има и други
болести по тази култура и ако
не се вземат мерки ще настъпи момент, когато реколтата ще се компрометира много
сериозно. В страната вече навлязоха няколко раси от тази
болест заради неспазване на
сеитбооборота. Вече и фунгицидите, които се използват
в момента, не действат срещу мана. Единственият начин
за борба с нея е създаването
на устойчиви сортове“, изтъкна още селекционерът и добави, че у нас навлиза и друга
болест – бяла ръжда по слън-

Зърнопроизводителите са доволни от състоянието на слънчогледа по полетата.

чогледа, която идва от Южна
Америка.
Иначе за следващата кампания ДЗИ ще предлага 4 хибрида слънчоглед и един сорт.
Сортът е едросеменният „Фаворит“, който е подходящ за
директна консумация, с високо съдържание на протеин.
Четирите хибрида са „Далена CLP“ и „Енигма CLP“, един
експрес толерантен хибрид
„Дара“ и един конвенционален „Красела“.
„При последната кампания
продадохме всички базови семена. Те не са огромни количества, но клиентите ни всяка година се увеличават. Положително е, че все повече
се прави хибридно семепроизводство на български слънчоглед. То допреди 5-6 години беше 0%, докато сега семепроизводителите ни търсят
и произвеждат български хибриди слънчоглед, които продават и в чужбина. Интересът е засилен, така че имаме оптимизъм по отношение
на българските семена. Нямаме обаче помощ от държавата
и ще продължава да ни задушава вносната селекция, а нашите семена не са по-лоши и
са с по-ниска цена. Тази година продавахме за 15 лева
на килограм, докато вносните са 30 лв. Цените на семената слънчоглед се очаква да
нараснат с 10-20% догодина“,
каза още доц. Галин Георгиев.
По материали на
областните медии

Опашка от тирове задръсти ГКПП Кардам
Повече от седем километра достигна колоната от тирове, задръстила пътя към
ГКПП Кардам на 17 юни (петък). Според живущите в селата Кардам и Йовково положението е такова повече от
десет дни. Всички са категорични, че подобно струпване
на товарни камиони на границата досега не е имало.
Пред медиите кметът на
село Кардам Георги Събев
сподели, че ситуацията е
тревожна от гледна точка на
мръсотията, която оставят
след себе си тежките машини и образуването на десетки микросметища край пътя.

За подобен проблем вестник
„Добруджански глас“ писа
преди два месеца, когато на
място беше установено, че
край пътя се разпиляват огромно количество боклуци.
„Последните дни е така,
поддържа голяма опашка. На
моменти стига почти до центъра на селото. Лошото е, че
шосето няма такава пропускателна способност и леките автомобили не могат да
изпреварват тировете, за да
стигнат до границата. Всички се оплакват, че мръсотията край пътя е голяма, защото тежките камиони чакат с
часове да преминат по гра-

ницата. Е, това не им пречи
да си събират боклуците и да
ги изхвърлят на обозначените за целта места, но по някаква причина не го правят“,
заяви Георги Събев.
Камионите са предимно
украински със зърно и други стоки, техният трафик
през последния месец е силно увеличен. Пред добричката фирма „Олива“ в началото на града през последната
седмица също имаше паркирани няколко десетки камиони.
Преди граничния пункт чакат и молдовски, български
и турски тирове. „Ние пък в

същото време чакаме да ни
оправят пътя, за което няколко пъти протестирахме.
Последно министърът в оставка на МРРБ Гроздан Караджов беше обещал до септември т.г. пътят от граничния пункт до Генерал Тошево да бъде реконструиран,
но сега не се знае какво ще
се случи с цялата тази ситуация в правителството. Хората продължават да са много недоволни от лошия път и
нагласата е да стигнем до
блокиране на отсечката. Пък
АПИ да насочва тировете от
където иска“, каза още Георги Събев.

На 27 юни (понеделник) от 19:00 часа в залата на НЧ
„Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, за втори път пред
местната публика, ще бъде представена постановката „Районна болница“ от Христо Бойчев, с режосьор Красимир Демиров на Театрален колектив „Георги Шивачев“ при културната институция.
При първото си излизане пред публика с „Районна болница“, самодейците при НЧ „Светлина – 1941“, впечатлиха
с изкусната си игра и обраха безкрайните аплодисменти на
препълнената зала. Последва представяне на постановката
и в село Кардам, където залата на местното читалище отново едва побра всички желаещи да се насладят на таланта на
нашите съграждани – самодейци. Сега, само след няколко
дни „Районна болница“ излиза на сцена за общо трети път и
втори в град Генерал Тошево.
Всеки от вас, който я е пропуснал, може да си закупи билети от касата на НЧ „Светлина – 1941“ на цена от 7 лева.
Побързайте, заслужава си!

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.

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за
приемане на военна служба

Със заповед, № 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на
Съвместното командване на силите е разкрита процедура
за приемане на военна служба лица, завършили граждански
средни или висши училища в страната или в чужбина на 25
(двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите
(СКС), както следва:
В. ф. 22980 – София – бр. 4
В. ф. 52210 – Банкя – бр. 6
В. ф. 28860 – Горна Малина – бр. 15
Всичко: 25 бр.
Срок за подаване на заявленията до: 08.07.2022 г. Период
за провеждане на изпитите: От 01.08.2022 г. до 05.08.2022
г. включително, по предварително разработен график. В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите за
войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба,
ако към датата на сключване на договора за военна служба,
не са навършили 40 (четиридесет) години.
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.
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В последния брой на вестник „Добруджански глас“ публикувахме на вашето внимание всички победители в различните категории от деветото
издание на Фестивал за шлагерна и стара градска песен „Подари ми море“, който се проведе на 11 и 12 юни в село Крапец. Сега публикуваме
всички призори по категории от тазгодишното издание на фестивала:
дан Йовков – 1941“, се- ненски – 1926“, село
Категория групи:
Здравец, община Аврен,
I място – ГСГП „Хар- ло Росица;
ВГ „ Маргаритки 96“ област Варна;
мония – Танголита“ при
ГСГП „ Златна есен“
НЧ „Напредък – 2001“, при НЧ „Стефан Караджа – 1941“, село Чер- при НЧ „Доростол –
град Нова Загора;
II място – ВГ „Пали- нооково, община Гене- 1870“, град Силистра;
Категория дуети и
тра“ при НЧ „Светлина – рал Тошево;
ГСГП „ Морски бриз“, триа:
1941“, град Генерал ТоI място – ВГ „Бялаград Каварна;
шево;
ПГ „ Детелина“ при НЧ та лястовица“ при НЧ
Вокална
формация „Nelly Gregоry” – „Свобода 1941“, село „Светлина – 1941“, град
Voiseroom Nelly Gregоry, Граничар, община Ша- Генерал Тошево;
II място – Стоянка
бла;
град Добрич;
ВГ „ Нежни звуци“ при Проданова и Снежанка
III място – ВГ „Вдъхновение“ при НЧ „Отец НЧ „Трудолюбие 1891“, Георгиева
НЧ „Йордан Йовков –
Паисий-1905“,
град град Бяла, област Русе;
ВГ „ Романтика“ при 1941“, село Росица, обПолски Тръмбеш;
ГСГП „ Романтика“ НЧ „Трудолюбие 1891“, щина Генерал Тошево;
Любен Пенев и Никопри НЧ „Нива 1898“, се- град Бяла, област Русе;
Вокална
формация ла Пенев при НЧ „Васил
ло Балван, община Ве„Малка серенада“ при Левски“, град Варна;
лико Търново;
III място – Васил НиСмесен хор „Добрич“ НЧ „Добри Войников –
колов и Михаил Дупри НЧ „Йордан Йовков 1856“, град Шумен;
Певческа група „На- шков при НЧ „Свобода –
– 1870“, град Добрич;
Поощрителни награ- строение“ при НЧ „Пе- 1897“, село Гурково, обтър Берон – 1927“, град щина Балчик;
ди
Поощрителни награГСГШП „Есенна въз- Априлци;
СГПШ „ Морски въл- ди
дишка“ при НЧ „ВелРосица Танкова и Дико Ангелов-1940“, село ни“ при НЧ „Васил Левян Димитров при НЧ
Дропла, община Балчик; ски“, град Варна;
ГСГП „ Китна пролет“ „Стефан Караджа –
Група за стари градски песни при НЧ „Йор- при НЧ „Христо Смир- 1941“, село Чернооко-

во, община Генерал Тошево;
Категория индивидуални изпълнители:
I място - Петър
Петров при НЧ „Отец
Паисий-1905“,
град
Полски Тръмбеш;
Еленка Николова –
Фондация „ Съпричастие“ – ЦСРИ за пълнолетни лица със зрителни увреждания, град
Варна;
II място – Корнелия Александрова при
НЧ „Трудолюбие 1891“,
град Бяла , област Русе;
Станислав
Николов при НЧ „Свобода –
1897“, село Гурково,
община Балчик;
III място – Никола Пенев при НЧ „ Васил Левски“, град Варна;
Живко Жеков при
НЧ „Добри Войников –
1856“, град Шумен;
Награда „Откритие“:
Ивайло Василев от град
Каварна;
Награда
„Редовно
участие във фестивала”: Мария Добрева от
град Варна;
Поощрителна награда
Ненчо Ненчев при НЧ
„ Пробуда – 1877“, град
Суворово;
Иван Паскалев при
НЧ „Напредък – 2001“,
град Нова Загора;
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.

Накратко

На 14 юни, около 00:25 часа е получено съобщение за това,
че по пътя от град Генерал Тошево посока град Добрич има криволичещ по пътното платно товарен автомобил с прикачено ремарке. При пристигане на полицейските екипи спрял на пътното платно е установен товарен автомобил „ДАФ“, с румънска регистрация с работещ двигател, управляван от 51-годишен турски гражданин.
При последвалата проверка за употреба на алкохол с техническо средство, цифровата индикация отчита наличието на 2,3
промила. Шофьорът е задържан за срок от 24 часа. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

Обществено порицание

Покана за събрание
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – град Генерал Тошево, свиква редовно годишно Общо отчетно събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 28.07.2022 г. в 19:00 часа, в сградата на Стадион
„Спортист” – град Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за
дейността на сдружението през 2021 г.
2. Прекратяване на членство в сдружението и приемане
на нови членове на сдружението.
3. Обсъждане целите и стратегията за развитие на сдружението. Приемане основните насоки и програми за дейността на сдружението през 2022 г.
4. Приемане бюджета на сдружението за 2022 г.
5. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе
в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от
20:00 часа.
Председател на УС на СНЦ
„Футболен клуб „СПОРТИСТ 2011” – град Генерал Тошево

На 30.05.2022 г. беше разгледано НОХД №41 по описа за
2022 г. срещу подсъдимия Божидар Антонов Донев, роден на
17.06.2005 г. в град Генерал Тошево, област Добрич, българин, български гражданин, живущ в град Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Ал. Стамболийски“ 10, с основно образование, неженен, ученик в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, град Генерал Тошево, не осъждан.
Съдът признава подсъдимият Божидар Антонов Донев за
виновен в това, че на 13.10.2022 г, около 13:55 часа, в град
Генерал Тошево, област Добрич, по ул. „Велико Ангелов“ в
посока към ул. „Камчия“, като непълнолетен, но след като
е могъл да разбира свойството и значението на деянието и
да ръководи постъпките си, е управлявал моторно превозно
средство – лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Берлинго“, след употреба на наркотични вещества или техни аналози – амфетамин, установено по надлежния ред, чрез техническо средство „Drager Drug 3000”, STK6, с фабричен номер
REF/8327961; LOT ARPC-0023 – престъпление по чл. 343б,
ал. 3, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, му налага наказание
„Обществено порицание“, което да бъде изпълнено с публикация в местния печат.
На основание чл. 189 от НПК осъжда подсъдимият Божидар Антонов Донев с гореспоменатата самоличност да заплати сторените по делото разноски в размер на 741 лв. по
сметка на ОД на МВР – Добрич за изготвена комплексна психиатрична и психологична експертиза.
Настоящото определение е окончателно и не подлежи на
обжалване.

На 9 юни в град Балчик се състоя среща, по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство“, финансиран по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.
Във фолклорната програма на събитието участва и ЖФГ
„Китка“ при НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, с
ръководител Живко Желев.
Дамите от ЖФГ „Китка“ представиха няколко изпълнения,
с които поздравиха гостите на срещата.

Съдебна хроника

Районен съд – град Генерал Тошево, призна за виновен и осъди подсъдимият О.Р. /гражданин на Република Украйна/ за това, че е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил, с концентрация на
алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,98
на хиляда, установено по надлежния ред с техническо
средство „Алкотест 7510 Дрегер“. Съдът налага наказание на подсъдимият „Лишаване от свобода” за срок
от 6 /шест/ месеца, като изпълнението на наказанието на основание чл. 66, ал. 1 от НК, се отлага за изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на
200.00 лв.
Съдът лишава подсъдимия от право да управлява
МПС за срок от 6 /шест/ месеца. Възпитателна работа
по отношение на подсъдимия се възлага на полицейския инспектор по местопребиваване.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево, призна за виновни десет турски граждани и трима афганистански граждани за това, че на 29.04.2022 г., (3 лица)
04.05.2022 г., (6 лица) и 06.05.2022 г. (4 лица) са излезли през границата на страната, без разрешение на
надлежните органи на властта и не през определените за това места. На три лица се налага наказание пет
месеца лишаване от свобода и глоба, а на останалите
десет лица се налага осем месеца лишаване от свобода, като глобите са в размер на 100.00 лв. и 150.00 лв.
На основание чл.66, ал.1, от НК отлага изтърпяването на наказанието “лишаване от свобода” с изпитателен срок от три години. Възпитателна работа по отношение на подсъдимите се възлага на служба „Миграция“ към МВР.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ центрофуга за мед и цигли (втора употреба). Телефон за връзка: 0888/67 10 32.
* ПРОДАВАМ дворно място, 556 кв. м. в град Генерал
Тошево (в регулация). Цена по споразумение. Телефон за
връзка: 0898/60 33 56.
* 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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125 години НЧ „Отец Паисий – 1897“, село Спасово

125 години на възраждане, на всеотдайна,
сърцата дейност на поколения читалищни дейци, за да бъде съхранена
българската духовност и
традиция. Време и неуморен труд в името на
това да бъде съхранена
българската духовност
и традиция. В петъчния
ден на 17 юни потомци
от близо и далеч се събраха в Спасово, за да
си спомнят за началото.
Дните, в които пламва
искрата на просвещението и читалищната дейност. Тя гори с ярък пламък вече 125 години.
Празникът беше ува-

жен от кмета на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров и заместник-кмета Румен Мунтянов. На събитието присъстваха много дарители, спомоществуватели,
културни дейци и гости.
Ръководството на читалището зарадва своите гости с богата празнична програма, в която
участие взеха децата от
ЦДГ – с. Спасово, учениците от ОУ „Йордан Йовков” – с. Спасово, фолклорен танцов ансамбъл
„Добротица”, гр. Добрич
и самодейците от читалището.
НЧ „Отец Паисий” е

основано през далечната 1895 година от будни
селяни от село Спасово. Първоначално читалището се казва „Лъча”,
а в първото ръководство са включени Стоян
Спиров, Иван Зурнаджиев, Петър Димчев, Янаки
Акбобов и Ангел Делиспасов. Интересен факт
е този, че през първите години, читалището развива своята дейност в селската кръчма.
Още от самото начало
читалище „Лъча” започва активна дейност. Една от проявите му е създаването на театрална
трупа, а първата пиеса,

Домакините се постараха да направят един незабравим празник.

представена на сцена в
село Спасово е „Руска”
от Иван Вазов. До 1900
година всички пиеси се
играят в малката църква-параклис.
След основаването си
през 1895 година читалището разполага с 20
тома литература, които
са укрити от жителите
на селото, когато Южна
Добруджа е заграбена
от буржоазно-чукойска
Румъния през 1913 година. Хората прибират
книги, вестници и списания по домовете си,
за да запазят българската книжнина за по-добри времена и за да не
попаднат те в ръцете на
румънската полиция и
да бъдат изгорени.
След освобождението на Южна Добруджа на
22.01.1941 година група
ентусиазирани младежи, родолюбци полагат
основите на НЧ „Отец
Паисий”. Сред тях личат
имената на Иван Гамолов, Курти Куртев, Иван
Колев, Христо Инджиев,
Стелка Спасова, Тодорка Зурнаджиева и др. По
това време библиотеката вече разполага с над
105 тома литература.
Днес тя е 19 177 тома.
През 1957 година започва строежът на новия
читалищен дом, който е
завършен на 21.02.1960
година и който се използва и стопанисва от
НЧ „Отец Паисий” вече
62 години.

„Спортист 2011“ вече мисли за следващия сезон

Само месец след края на
сезона в Североизточната
Трета лига всички погледи
във ФК „Спортист 2011 вече
са насочени към новата кампания. Очаква се тя да започне в уикенда на 13 и 14 август. Все още обаче се изкачва официалното потвърждение от страна на БФС. То
ще бъде свързано най-вече
с броя на отборите, подали
заявка за участие в шампионата през следващия сезон.
Сред тях със сигурност ще
е тимът на „Спортист 2011“,
за когото това ще бъде трета
поредна кампания в третото
ниво на родния футбол.
Отборът от град Генерал
Тошево ще се събере официално за старт на лятната
си подготовка в началото на
месец юли. Целият подготвителен период ще премине

„Спортист 2011“ започва подготовка за новия сезон на 3 юли.

на стадион „Спортист“, като
към момента не е планувано
да се прави лагер-сбор. Ще
бъдат договорени и няколко
контролни срещи, като вече
има потвърждение за една
от тях – с тима на „Септем-

ври 98“ (Тервел) на 30 юли.
През новия сезон отборът отново ще бъде воден от
Станимир Йорданов и Даниел Лазаров. Те ще разчитат
предимно на местни футболисти. Треньорското дуо ще

бъде изправено пред изпитанието да намери поне 5-6
млади момчета поради правилото, което влиза в сила
от новия сезон, всеки отбор
да има на терена през пълните 90 минути на своите
двубои от шампионата поне
три момчета до 23-годишна
възраст.
Основното ядро от футболисти ще бъде запазено. На няколко позиции вече се търсят алтернативи,
които да осигурят широчина на състава и да подсилят
конкуренцията. Поради тази причина в момента се водят разговори с доста момчета от региона, които да се
присъединят към тима. Селекцията все още е в ход, като очакванията са тя да приключи до началото на подготовката.

Живущите в блок 4 на ж.к. „Александър
Димитров“ в град Генерал Тошево изпратиха няколко снимки до редакцията на вестник „Добруджански глас“, в които показват
как се грижат за междублоковото пространство. След санирането на жилищната сграда, нейните обитатели старателно
я облагородяват, засаждайки различни видове цветя в обособени за целта градинки.
От няколко години в град Добрич има
конкурс за най-красива цветна градинка в
междублокови пространства. Е, тази в нашия град, определено може да си съперничи с най-добрите в областния център.
Надяваме се живущите и на други блокове в града да се грижат така добре за
пространствата около тях и да създават
такива красоти, защото точно подобни
малки неща като една китна градинка, отгледана с любов и старание, могат да ни
направят щастливи и да изпълнят ежедневието ни с цвят и топлина.

Образователните дейности и безбройните игри в Лятна академия „Патиланци“ продължиха и през миналата седмица. Тъй
като през по-голямата част от времето валеше, малчуганите уплътняваха времето си с различни занимания в стаите на ЦПЛР –
Център за работа с деца в града.
Под вещото ръководство на преподавателите в академията,
децата упражняваха своите таланти в апликирането и създаването на пана и картини, посредством различни техники. Благодарение на добилата напоследък техника чрез отпечатване,
в един от дните „патиланците“ направиха цветна композиция.
Рисуваха весели клоуни с широки усмивки, а в края на седмицата изучаваха тънкостите на маскиращата техника с тиксо.

На 24 юни (петък) от 17:30 в залата на НЧ „Светлина –
1941“, град Генерал Тошево, ще се състои концерт-продукция, в който ще участват всички ученици от Клас „Китара“, с
ръководител Добромир Банев. Децата ще демонстрират наученото през годината, изпълнявайки някои от най-популярните мелодии. Всички родители и почитатели на прекрасния музикален инструмент китара са поканени на заключителния концерт.
Доза смях
Между влюбени:
- Скъпа, мъжете често се чудят дали да се оженят за красива или умна жена. Аз, обаче, нямам претенции нито към
едното, нито към другото. Искам да се оженя за теб…

* * *

- Моля за ръката на вашата дъщеря!
- Млади човече, пиете ли?
- Естествено, но нека първо да уредим работата!

* * *

Съдия пита свидетеля:
- Какво направихте, когато видяхте обвиняемата да удря
съпруга си по главата с ютията?
- Ами обадих се на годеницата си и й казах, че съм размислил и няма да се женим.

Колко позната родна картинка…

