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Кратки
новини
СТАРТИРА проект „Ра-

бота” за близо 9 700 без-
работни и неактивни ли-
ца, които ще бъдат наети 
през 2018 г. Конкретният 
бенефициент по проекта 
е Агенцията по заетостта. 
Приемът на документи ще 
продължи до 9 март вклю-
чително. Подробна инфор-
мация може да получите 
от сайта на Община Гене-
рал Тошево и файлове на 
Дирекция „Бюро по труда”.

ГОДИШНО отчетно съ-
брание ще проведе на 23 
март Туристическо друже-
ство „Добруджанец”. То ще 
започне от 18.00 часа в за-
лата на Клуба на инвали-
да. При липса на кворум 
събранието ще започне 
един час по-късно.

НАРОДНО читалище 
„Светлина 1942” в Гене-
рал Тошево организира 
от 21-ви до 23-ти февруа-
ри мартенски базар за ръч-
но творчество. Интересът 
към представените изра-
ботки беше голям.

ЗА ШОФИРАНЕ без 
книжка и с фалшиви регис-
трационни табели бе за-
държан 25-годишният С. 
И. А. от с. Стражица. При 
обход в с. Спасово поли-
цейски служители спрели 
за проверка лек автомо-
бил „Опел” и констатирали 
нарушенията. По случая е 
образувано бързо произ-
водство.

Поклон пред делото на Апостола
На 19 и 20 февруари библи-

отеката към Народно читали-
ще “Светлина 1941” в Генерал 
Тошево проведе множество 
културни прояви, посветени 
на 145-годишнината от гибел-
та на Апостола на свободата 
– Васил Левски. Открити уро-
ци с прожекции на кратки фил-
ми и мултимедийни презента-
ции, запознаха учениците с 
живота и делото на Дякона.

В образователните уроци 

се включиха деца от четвър-
тите класове на Средно учи-
лище “Никола Вапцаров” и 
седмите класове на Основно 
училище “Христо Смирнен-
ски” в града. Учениците бяха 
запознати с популярни факти 
от историята, свързани с на-
ционалния герой Васил Лев-
ски, като най-голям интерес 
предизвикаха разказите за 
залавянето и обесването на 
Апостола.

По време на културните 
прояви децата имаха възмож-
ност да отговарят на различни 
въпроси, свързани с живота и 
делото на Васил Левски, като 
и малките, и по-големите де-
монстрираха отлични позна-
ния. При гостуването си в биб-
лиотеката учениците успяха 
да разгледат много книги, пос-
ветени на Дякона, познати не-
гови снимки и копие на личния 
му тефтер.

График за провеждане на отчетни
събрания по населените места

На 20 февруари 2018 го-
дина стартира провежда-
нето на отчетните събра-
ние по населените места 
на територията на Общи-
на Генерал Тошево. Те бя-
ха в селата Градини, Сноп 
и Житен.

След това, на 22 февру-
ари, бяха проведени съ-
брания в селата Бежано-
во, Александър Стамбо-
лийски и Рогозина.

По график предстои 
провеждането на отчетни 
събрания, както следва:

На 2 март – в село Сня-
гово от 13,00 часа; в село 
Йовково от 14,30 часа; в 
село Чернооково от 15,30 
часа и в село Кардам от 
17,00 часа.

На 6 март – в село Си-
раково от 09,00 часа; в се-

ло Сърнено от 10,00 часа 
и в село Спасово от 11,00 
часа.

На 7 март – в село Дъ-
бовик от 09,30 часа; в село 
Пчеларово от 11,00 часа и 
в село Зограф от 12,30 ча-
са.

На 9 март – в село Лю-
ляково от 15,30 часа и в 
село Петлешково от 17,00 
часа.

На 13 март – в село Пи-
сарово от 15,30 часа и в 
село Присад от 17,00 часа.

На 15 март – в село Из-
ворово от 09,00 часа; в се-
ло Къпиново от 10,30 ча-
са и в квартал Пастир от 
14,00 часа.

На 16 март – в село Ро-
сен от 10,30 часа; в село 
Красен от 12,00 часа и в 
село Росица от 13,30 часа.

На 20 март – в село Пле-
нимир от 09,30 часа и в се-
ло Равнец от 10,30 часа.

На 23 март – в село Го-
рица от 09,00 часа; в село 
Малина от 10,30 часа и в 
село Преселенци от 12,00 
часа.

На 27 март – в село Ве-
ликово от 09,30 часа и в 
село Калина от 10,30 часа.

На 29 март – в село Ко-
наре от 09,00 часа; в се-
ло Средина от 10,00 часа; 
в село Балканци от 11,30 
часа и в село Василево от 
13,00 часа.

Отговорник за всички 
отчетни събрания по на-
селените места на тери-
торията на общината е 
кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Ди-
митров.

Стартира процедура по деактуване
на железопътната спирка в града

Община Генерал Тошево 
стартира процедура по деак-
туване на вече бившата же-
лезопътна гара „Генерал То-
шев” в града. На редовно за-
седание на Общинския съ-
вет в края на месец януари 
общинските съветници гла-
суваха решение, с което да-
доха съгласие да бъдат без-
възмездно придобити в пол-
за на Община Генерал То-
шево държавни имоти, пре-
доставени за управление на 
Държавно предприятие „Же-
лезопътна инфраструктура”, 
част от Българските държав-
ни железници (БДЖ).

След промяната на соб-
ствеността – от държавна в 
общинска, което Законът за 
държавната собственост ре-

гламентира, сградата ще бъ-
де реновирана, като на вто-
рия етаж ще се обособят об-
щински жилища. Съобразно 
обществената потребност и 
изпълнението на транспорт-
ната схема на БДЖ, ще бъ-
де запазена и обновена ча-
калнята за пътуващи, която 
в бъдеще ще се поддържа 
от Община Генерал Тоше-
во. Останалата част от пър-
вия етаж ще бъде отдадена 
за ползване на неправител-
ствена организация.

Основната идея на пред-
приетата мярка е засилва-
не на социалната роля при 
управление на публичната 
собственост и предоставя-
нето на публични услуги в 
синхрон със стратегически-

те приоритети на общината.
Припомняме, че инициа-

тивата за прехвърляне на 
собствеността на насто-
ящата железопътна спир-
ка от държавата върху об-
щината, дойде след множе-
ство запитвания от гражда-
ни за окаяното състояние на 
емблематичната двуетаж-
на постройка По настояване 
на кмета на Общината бяха 
предприети всички необхо-
дими действия, включител-
но и срещи с ръководство-
то на държавния превозвач, 
които доведоха до положи-
телно развитие на въпроса.

На снимката: Така из-
глежда в момента сградата 
на железопътната спирка в 
града.

Честит национален
празник Трети март!

Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
140 години ни делят от 

онзи Трети март, когато в 
Сан Стефано се полагат 
подписите, ознаменува-
ли края на Руско-турската 
война и раждането на бъл-
гарската свобода. Дата, от-
давна надхвърлила изме-
ренията на историята, пре-
върнала се в ярък символ 
на вярност към български-
те корени, на национално-
то достойнство и героична-
та саможертва. Дата, уве-
ковечила делото на знай-
ни и незнайни бойци и ре-
волюционери в пантеона на 
безсмъртието. Там, къде-
то греят предаността и се-
беотрицанието в името на 
Родината. Затова нацио-

налният ни празник е ден 
на признателност, който ни 
напомня за високата цена 
на свободата. Поклон пред 
подвига на загиналите за 
най-свещеното благо!

Уважаеми съграждани,
Още в първите дни след 

Освобождението, когато 
Третата Българска държава 
отново се появява върху по-
литическата карта на Евро-
па, народът ни има важна-
та задача да изгради онази 
чиста и свята република, за-
вещана ни като идеал от дя-
кона Левски. Вече близо век 
и половина всички ние рабо-
тим за това. Заслужено от-
стояваме правото си на ев-
ропейско бъдеще. Не без 
основание посрещаме на-
ционалния празник със са-
мочувствието на несломима 
и горда нация, като истински 
потомци на велики воини и 
държавници. Нека преда-
дем тази енергия на поко-
ленията след нас. Да тачат 
и пазят свободата, да оби-
чат отечеството си и да съг-
раждат с разум и сърце, от-
говорно и вдъхновено своя 
роден край, своята Бълга-
рия!

Честит Трети март!
Да живее България!

Валентин ДИМИТРОВ
 Кмет на Община
Генерал Тошево
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140 години от Освобождението на България

Достоен пример за родолюбие
Хиляди са героите, дали 

приноса си за освобожде-
нието на България от турско 
робство. Безспорен факт е, 
че военни действия са се 
водили и на територията на 
нашата община. Вече 140 
години признателните поко-
ления коленичат и отдават 
почит пред героизма и себе-
отрицанието на родолюбци-
те от нашия край, сред кои-
то са:

Васил Контаров от се-
ло Василево. Поборникът 
геройски се бие в съста-
ва на Четвърта опълченска 
дружина. Награждаван е с 
Кръст за храброст и три ме-
дала за заслуги. Хората от 
тогавашното село Куртду-
ман единодушно са решили 
населеното място да носи 
неговото име. От 21.12.1906 
г. селото носи името Васи-
лево и е едно от малкото, 
кръстено на жив съселянин. 
Васил Контаров е бил кмет 
на Василево в продължение 
на много години. Днес в цен-
търа на селото има негов 
паметник, който се приема 
и като символ на борбата за 
свобода и справедливост.

Станьо Милев от село 

Краище. Едва 16-годишен 
младеж той избягал от чиф-
лика в Байчево (сега Сня-
гово), където работел при 
турски богаташ. Подтикнат 
от жаждата си за справед-
ливост и достойно човеш-
ко съществуване, една нощ 
се озовал при друг родолю-
бец с прякор Брадичката. 
Там Станьо Милев оконча-
телно решава да участва в 
Освободителната руско-тур-
ска война. След това поема 
славния път на борбата. В 
състава на Трета опълчен-
ска дружина той участва в 
много боеве, бил е раняван, 
но преодолява трудностите 
с чест и достойнство.

Петър Опълченов от се-
ло Градини. В резултат на 
турската робия той тръгва 
да се бори за свободата на 
Отечеството. Бил е включен 
в състава на Трета опълчен-
ска дружина, на която на 18 
май 1877 г. е връчено Са-
марското знаме. С цената на 
много жертви, подвизи и сво-
бодолюбие бойците от тази 
дружина успяват да опазят 
тази светиня и да я завеща-
ят като един от символите на 
Свободата на бъдните поко-

ления.
Вълчо Георгиев от село 

Пчеларово. Той е бил ов-
чар, който често си патил от 
турския башибозук. Това е 
основната причина да избя-

га при руснаците и като во-
дач поема с тях по трудния, 
но героичен път на войната. 
Достойно участва в сраже-
нието при Керелез през яну-
ари 1878 г. Там загиват три-
ма руски войници. Вълчо Ге-
оргиев пренася костите им 
в Казашкото гробче в село 
Пчеларово.

Филип Иванов от Изво-
рово (Долен извор). Родо-

любивият българин съоб-
щава своевременно за раз-
положението и броя на тур-
ските сили в района на съ-
седното село Горен извор, с 
което спомага за бързия раз-
гром на врага. След това той 
пътува с руските войски като 
техен водач и участва в ня-
колко сражения, в които е ра-
няван.

Димитър Милков и Зла-

ти Златев от село Красен. 
Двамата били преводачи 
на руски подразделения и с 
чест изпълнявали своите за-
дължения. Участвали в мно-
го сражения и се отличили с 
героизма си.

Това са само седем от ге-
роите от нашия край, спомо-
гнали за Освобождението на 
България. Поклон пред под-
вига им!

Обсъдиха областната здравна карта
На 21 февруари в Добрич 

се проведе работно засе-
дание на комисията, която 
трябва да изготви Област-
на здравна карта. В негова-
та работа взе участие зам.-
кметът на Общината Геор-
ги Георгиев, който е член 
на комисията.

Пред присъстващите ди-
ректорът на Регионална-
та здравна инспекция д-р 
Св. Ангелова и нейният за-
местник д-р Н. Минчева 
представиха методиката, 
разработена от Министер-
ството на здравеопазване-
то, по която трябва да се 
направи здравната карта 
на Област Добрич. В доку-
мента се планират необхо-
димият брой лекари и спе-

циалисти по здравни грижи 
и нужният брой леглова ба-
за в здравните заведения в 
областта. Целта е да се га-

рантира обезпечаване на 
населението с навремен-
на и качествена медицин-
ска помощ.

Малка част от присъствалите при откриването на паметника на Васил Контаров във Василево.

Част от присъствалите на презентацията.

Дейността на Обществената
трапезария в общината продължава

„Обществената трапеза-
рия” в Генерал Тошево ще 
продължи своята дейност 
през цялата 2018 година в 
изпълнение на дейности-
те по проект. Социалната 
услуга се изпълнява от До-
машния социален патронаж 
и е осигурена от Община-
та в подкрепа на хората от 
най-уязвимите групи, с трай-
но увеличен капацитет – 120 
бенефициенти. Те ще полу-
чават топла храна (супа, ос-
новно ястие и хляб, както и 
десерт при възможност) за 
периода от 1 март до 31 де-
кември 2018 година, или 207 
работни дни.

Необходимото финанси-
ране в размер на 72 036 ле-
ва е осигурено от фонд „Со-
циална закрила” към Минис-

терството на труда и соци-
алната политика.

Целите на проекта са за-
доволяване на потребности-
те от храна на хора, които 
не могат да си я осигурят са-
ми, подобряване качеството 
на живот и преодоляване на 
социалната изолация. Соци-
алната услуга е достъпна за 
следните целеви групи на 
територията на общината:

~ Лица и семейства на ме-
сечно подпомагане по реда 
и условията на чл.9 от Пра-
вилника за прилагане на За-
кона за социално подпома-
гане.

~ Лица с доказана липса 
на доходи и близки, които 
да се грижат за тях.

~ Самотно живеещи ли-
ца и семейства, получава-

щи минимални пенсии (пен-
сии за осигурителен стаж и 
възраст).

~ Пенсии за инвалидност.
~ Многодетни семейства.
~ Скитащи и бездомни де-

ца и лица.
Всеки, който желае да бъ-

де включен като потреби-
тел на социалната услуга 
„Обществена трапезария”, 
следва да подаде заявле-
ние-декларация (Приложе-
ние №4) в сградата на Об-
щина Генерал Тошево. При-
ложение №4 може да бъде 
получено в Общинска ад-
министрация – стая 103, от-
дел „Социални дейности и 
домашен социален патро-
наж”, както и допълнител-
на информация на телефон 
05731/20-20, вътр. 32.

Междинна пресконференция
На 22 февруари в сгра-

дата на Общинска админи-
страция бе проведена меж-
динна пресконференция по 
проект „Енергийно обновя-
ване на обществени сгради 
в Генерал Тошево, финан-
сиран от Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 
2014-2020 г., Приоритет-
на ос 2: „Подкрепа за енер-
гийна ефективност в опор-
ни центрове в периферните 

райони”. Проектът е на об-
ща стойност 2 236 278 ле-
ва, от които 2 112 289 ле-
ва за строително-монтаж-
ни работи, като основна-
та му цел е повишаване на 
енергийната ефективност 
на публичната инфраструк-
тура в Община Генерал То-
шево.

В рамките на междинна-
та публична среща, на коя-
то присъстваха представи-

тели на всички институции, 
включени в проекта, кметът 
на Общината Валентин Ди-
митров анонсира постигна-
тите до момента резултати. 
Под формата на презента-
ция той открои по-същест-
вените енергийно-ефек-
тивни мерки, внедрени по 
сградния фонд на шест-
те обекта. Градоначални-
кът отбеляза, че освен ви-
димия ефект по изпълнени-
ето на проекта, вече се на-
блюдава и намаляване на 
разходите за отопление на 
основните сгради, което е 
и основната цел на начина-
нието.

След презентацията бе-
ше дадена възможност на 
присъстващите да изкажат 
своите мнения и станови-
ща по постигнатите резул-
тати. Екипът за управление 
на проекта даде отговор на 
поставените въпроси, като 
гарантира, че всички дей-
ности ще приключат в срок 
и с необходимото качество.
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Още два наши военни паметника
ще бъдат вписани в регистрите

На 20 февруари се прове-
де заседание на Областна 
комисия „Военни паметни-
ци”, председателствано от 
Областния управител Кра-
симир Кирилов. Секрета-
рят на комисията Красимир 
Куртев представи внесени-
те от Община Добричка до-
кументи за новоизграден па-
метник в Славеево – памет-
на плоча на загиналите във 
войните от селото. Той под-
черта, че анкетната карта е 
правилно попълнена и всич-
ки документи са изрядни и 
вносители искат разреше-
ние за включване в област-
ния и национален регистри 
на военните паметници. Ко-
мисията единодушно одо-
бри паметната плоча в Сла-

веево да бъде вписана в ре-
гистъра.

Единодушно бе одобрено 
и искането на Община До-
бричка за промяна на место-
положението на военен па-
метник – паметна плоча „До-
бричка епопея 5-7 септем-
ври 1916 г.” в с. Царевец. 
Мотивът за неговото пре-
местване е, че паметната 
плоча ще бъде по-добре екс-
понирана върху сградата на 
кметството в селото, вместо 
в градинката пред него.

Община Генерал Тошево 
представи на вниманието на 
Областната комисия две ис-
кания за вписване на два но-
ви паметника – новооткрит 
военен паметник в село Дъ-
бовик – „Кенотаф на канди-

дат подофицер Никола Ге-
оргиев Друмев”, както и на 
новоизграден военен памет-
ник в село Пчеларово – „Па-
метна плоча на загиналите 
във войните за национал-
но обединение 1912-1918 
г.”, за които комисията да-
де одобрение за включване-
то им в областния и нацио-
налния регистри „Военни па-
метници”.

Към момента в Областния 
регистър „Военни паметни-
ци” има вписани 102 памет-
ника на цялата територия на 
Област Добрич. След това 
заседание общият им брой 
ще стане 105 военни памет-
ника, е посочено в публика-
ция на пресцентъра на Об-
ластната управа.

Обява
Министерството на от-

браната и Централно во-
енно окръжие, чрез Воен-
но окръжие втора степен – 
Добрич, уведомява, че през 
2018 г. Военно формирова-
ние 22160 – Плевен, за вре-
мето от 12 март до 4 април 
и от 1 до 26 октомври пла-
нира провеждането на курс 
„Начална военна подготов-
ка” за български гражда-
ни без военна подготовка 
по чл.59 от ЗОВС на Репу-
блика България. Желаещи-
те да участват в курса по-
дават заявление във Воен-
но окръжие – Добрич. Ус-
пешно завършилите обуче-
нието се ползват с предим-
ство при кандидатстване за 
военна служба или за служ-
ба в доброволния резерв.

Повече информация мо-
же да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към Община Генерал То-
шево или на тел. 0888/321-
253, от Военно окръжие – 
Добрич, тел. 058/664-764, 
както и от сайтовете на 
Централно военно окръ-
жие www.comd.bg и Минис-
терство на отбраната www.
mod.bg.

На същите адреси може 
да получите информация и 
за организираните от Ми-
нистреството на отбрана-
та курсове в Единен цен-
тър за начална подготовка 
в Плевен, НВУ “Васил Лев-
ски” във Велико Търново 
и ВВМУ „Н. Вапцаров” във 
Варна.

Проект „Заедно можем да продължим”
Продължава предоставя-

нето на интегрираните ус-
луги за ранно детско раз-
витие на деца от 0 до 7 го-
дини, психологическа под-
крепа и консултации на бъ-
дещи и настоящи родители 
и формиране и развитие на 
родителски умения по про-
ект №BG05M9OP001-2.004-
0012-C01 „Заедно можем да 
продължим” по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”, процеду-
ра за директно предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ. Към настоящия 
момент в услугата „Здрав-
на консултация за деца” са 
извършени общо 1838 пре-
гледа на деца от 0 до 7 го-
дини; проведени са 1068 

консултации на родители 
за здравословното състоя-
ние на децата им; изнесени 
86 лекции на здравна тема-
тика на групите с родители 
и бъдещи родители; прове-
дени 860 посещения на те-
рен и е оказано съдействие 
на 378 родители и семей-
ства да ползват услугите 
по проекта. Целта на услу-
гата е превенция на детска-
та заболеваемост, смърт-
ност, редовно наблюдение 
на здравното, физическото 
и психомоторното развитие 
на бебетата и децата, как-
то и създаване на здравна 
и дентална култура в ранна 
детска възраст.

При предоставянето на 
интегрираната услуга „Се-

мейно консултиране и под-
крепа и формиране и разви-
тие на родителски умения” 
са проведени 154 групови 
консултации на 3 основ-
ни целеви групи родители – 
бъдещи родители, родите-
ли на деца от 0 до 3 години 
и родители на деца от 3 до 
7 години. По предварител-
но изготвен график специа-
листите в услугата – педиа-
тър, гинеколог, юрист, психо-
лог, медицинска сестра и со-
циален работник работят с 
представители на целевите 
групи на място в двата кон-
султативни центрове по про-
екта – в гр. Генерал Тошево 
и с. Василево, както и на те-
рен, обхождайки населените 
места извън средищния цен-

тър. До момента по услугата 
са проведени 759 посеще-
ния на терен от медиатори-
те и специалистите в услуга-
та; 154 групови консултации; 
801 индивидуални консулта-
ции за родители – бъдещи и 
на деца от 0 до 7 години; 330 
индивидуални консултации 
за деца на родителите им; 
като цяло са подпомогнати и 
консултирани 138 семейства 
от целевите групи.

Консултативните центро-
ве са отворени всеки рабо-
тен ден и всеки заинтересо-
ван може да получи инфор-
мация и консултация на мяс-
то или като се свърже по те-
лефон с ръководителя на 
центровете г-жа Дияна Дян-
кова.

Месец март

Събития и факти
~ На 3 март се навърш-

ват 140 години от подписва-
нето на Санстефанския ми-
рен договор между Русия и 
Османската империя, с кой-
то завършва Руско-турската 
освободителна война.

~ На 7 март ще се навър-
шат 2340 години от смъртта 
на Аристотел – древногръц-
ки философ и мислител.

~ На 22 март 1960 г. изли-
за първият брой на вестник 
„Ленински зов” (сега „Добру-
джански глас”). Негов първи 
редактор е Георги Иванов – 
бай Жоро.

~ 27 март – 185 годи-
ни от рождението на Добри 
Войников – български въз-
рожденски учител, писател, 

драматург, журналист и об-
щественик.

~ 27 март – 50 години от 
смъртта на първия космо-
навт Юрий Гагарин. Профе-
сионалната гимназия по зе-
меделие „Тодор Рачински” в 
Генерал Тошево дълги годи-
ни носеше неговото име.

~ На 30 март 1970 г. в Ге-
нерал Тошево е открит пър-
вият търговски комплекс.

~ На 31 март 1964 г. е 
проведена среща на Тодор 
Живков с кооператори от Ге-
нерал Тошево в ЦК на БКП.

~ През март 1983 г. за-
почва пълната реконструк-
ция на сградата на Истори-
ческия музей в Генерал То-
шево.

Инициативи за празника
Във връзка с Националния празник Трети март, Общин-

ска администрация и НЧ „Светлина 1941” организират кон-
церт-спектакъл с наслов „140 години България”. Той ще 
се състои на 2март в залата на читалището от 18.00 часа. 
Входът е свободен.

На 3 март от 10.00 часа ще бъде поклонението пред па-
метниците на император Александър Втори и патрона на 
града и общината генерал Стефан Тошев.

В различни селища на общината също ще бъдат орга-
низирани празнични инициативи.

Лекции за ученици
Районният съд в Генерал 

Тошево продължава пореди-
цата срещи и изнесени уро-
ци с ученици от двете средни 
училища в града. Инициати-
вата е част от Образовател-
ната програма на ВСС „Съ-
дебната власт – информи-
ран избор и гражданско до-
верие. Отворени училища и 
прокуратури”. На 22 февру-
ари съдия Динко Минчев из-
несе лекция пред ученици 
от 9-и, 10-и и 11-ти клас на 
ПГЗ „Т. Рачински” и учени-

ци, членуващи в добровол-
ческия отряд „Свободна во-
ля” на тема: „Разпределение 
на властите според Консти-
туцията на Република Бъл-
гария. Функции на съдебна-
та власт. Структура на съ-
дебната власт. Висш съде-
бен съвет”.

В края на лекцията учени-
ците зададоха въпроси по 
темата, като за проявения 
интерес бяха наградени с 
книги „Конституция на Репу-
блика България”.

Присъда на Районен съд
На 22 февруари Генерал-

тошевският районен съд при-
зна за виновни и осъди три-
ма граждани на КНР от про-
винция Тибет за това, че на 
14.12.2017 г. та ГКПП Малко 
Търново влезли през грани-
цата на страната без разре-
шение на надлежните орга-
ни на властта и не през опре-
делените за това места и на 
26.12.2017 г. в землището на 
с. Кардам, между 142 и 143 
гранични пирамиди, излезли 
през границата на страната 
също без разрешение. Нало-

жени са им наказания „Лиша-
ване от свобода” за срок от 
8 месеца, като изтърпяване-
то на наказанията се отлага 
за срок от 3 години. На три-
мата подсъдими им е нало-
жена глоба в размер на 100 
лева. Приспада се времето, 
през което подсъдимите са 
търпели мерки за неоткло-
нение „Задържане под стра-
жа”, считано от 27.12.2017 
г. Подсъдимите са осъдени 
и да заплатят разноските по 
делата.

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
В сайта на Община Гене-

рал Тошево са публикувани 
обявените свободни работ-
ни места в Добричка област 
към 19 февруари. За наша-
та община те са, както след-
ва:

~ Генерал Тошево – за 
механик, машинни елемен-
ти, изисква се средно обра-

зование.
~ Генерал Тошево – 

за производство на ръчен 
хляб, изисква се средно об-
разование.

Повече информация мо-
же да получите в Дирекция 
„Бюро по труда” – Генерал 
Тошево, или на телефон 
05731/45-15.
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- Приятелю, кажи ми, ама съвсем отговорно и честно, 
защо като ти говоря гледаш настрани?

- Защото търся истината в думите ти, затова…
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Крясък от балкона към играещите пред блока деца:
- Иване, бързо се прибирай да вечеряш!
- Идвам след минутка, тате. Тръгвам веднага.
- Аз не съм баща ти, майка ти съм! Побързай!
- Ай да ви се не види и джендърите, не мога да запомня 

кой е баща и кой майка – въздиша Иван.

Виц на броя

Рубриката продължава
Редакцията на вестник 

„Добруджански глас” продъл-
жава да приема снимки и до-
кументи за рубриката „Да съх-
раним историята на общи-
ната”. След сканирането им, 
оригиналите се връщат на да-
рителите.

Поредното дарение е от 
кмета на с. Красен Тошко Та-
чев. На снимката е красенски-
ят футболният отбор „Добру-
джанец” с капитан Димитър 
Стоянов, който през 1968 г. 
стигна до полуфинал на репу-
бликанското селско първен-

ство. Преди 50 години този 
отбор е сред водещите в об-
щината и има постигнати за-
бележителни победи. Други-
те дарени снимки са на вой-
ник от 16-ти граничен пост в 
с. Дрян, ритуал за започване 
на жътвена кампания през 60-
те години и вършитба с локо-
мотив в края на 40-те и нача-
лото на 50-те години на мина-
лия век. Тошко Тачев е сред 
най-активните дарители на 
снимки и документи за рубри-
ката „Да съхраним историята 
на общината”.

За теглене на пари с чужда карта

Условна присъда
Условно наказание „лиша-

ване от свобода” за срок от 6 
месеца с 3-годишен изпита-
телен срок ще изтърпи мла-
да жена от Генерал Тошево, 
изтеглила пари с чужда де-
битна карта. До наказанието 
се стигна, сред като Окръж-
ният съд в Добрич одобри 
споразумението, сключено 
между 19-годишната Каме-
лия С. и прокуратурата.

Подсъдимата се призна за 
виновна в това, че на 21 ав-
густ миналата година в Ге-
нерал Тошево е използвала 
дебитна карта и изтеглила 

сумата от 170 лева, без съ-
гласието на титуляра. Жена-
та е с чисто съдебно мина-
ло и добри характеристич-
ни данни. Тя вече е възста-
новила щетите от извърше-
ното престъпление. Пред съ-
да подсъдимата декларира, 
че е подписала доброволно 
споразумението, съгласна е 
с неговите клаузи и е наяс-
но, че то има последиците на 
влязла в сила присъда. Пос-
тановеният от Окръжен съд 
– Добрич съдебен акт е окон-
чателен и не подлежи на об-
жалване.

За опит да премине границата

Осъдиха иракчанин
Иракският гражданин Бар-

зан Хоршид, излязъл през 
границата на Република 
България без разрешение на 
органите на властта, получи 
наказание 10 месеца лиша-
ване от свобода с 3-годишен 
изпитателен срок, след като 
сключи споразумение с Ра-
йонната прокуратура в Гене-
рал Тошево. То е било одо-
брено от състав на Районния 
съд в Генерал Тошево и вли-
за в сила веднага.

29-годишният мъж напра-
вил опит да премине грани-
цата на България с Румъния 
на 29 декември миналата го-
дина, скрит в кабината на то-
варен автомобил с румънска 
регистрация. При провер-

ка на ГКПП – Кардам в шка-
фа за дрехи на камиона, кой-
то превозвал детски играчки 
от голяма верига магазини в 
Гърция за Румъния, чуждият 
гражданин бил открит. Сре-
щу него било образувано 
досъдебно производство по 
член 279, ал. 1 от Наказател-
ния кодекс, останало недо-
вършено поради независещи 
от извършителя причини.

Срещу румънския шофьор 
също се води разследва-
не за престъпление по член 
280, ал.2, т.3 и 4 от Наказа-
телния кодекс за превежда-
не през границата на страна-
та на отделни лица без раз-
решение на надлежните ор-
гани на властта.

Програма на „А” областна футболна група
12 кръг, 03.03.2018 г.  

15:00 часа
“Спортист 2011” (Ген. То-

шево) - „Хр. Ботев“ (Стожер)
„Рилци“ (Добрич) - „Орло-

вец-2008“ (Победа)
„Нефтяник-2010“ (Шабла) - 
„Лозенец-2015“ (Лозенец)
04.03.2018 г. 15:00 часа
„Добруджански спортист“ 

(Ст. Караджа) - „Устрем-Д“ 
(Дончево)

„Албена-97“ (Оброчище) - 
„Дружба“ (Люляково)
13 кръг, 10.03.2018 г.

„Лозенец“ - „Рилци“
„Орловец“ - „Спор-

тист-2011“
11.03.2018 г.

„Хр. Ботев“ - „Албена“
„Дружба“ - „Добр. спортист“

„Нефтяник“ - „Интер“

14 кръг, 17.03.2018 г.
„Спортист-2011“- „Лозенец“

„Рилци“ - „Нефтяник“
18.03.2018 г.

„Интер“ - „Устрем-Д“
„Добр. спортист“ . „Хр. Бо-

тев“
„Албена“ - „Орловец“
15 кръг, 24.03.2018 г.

„Рилци“ - „Интер“
„Нефтяник“ - „Спор-

тист-2011“
„Лозенец” - „Албена“

25.03.2018 г.
„Орловец” - „Добр. спортист“

„Дружба“- „Устрем-Д“
16 кръг:

„Интер“ - „Дружба“
„Устрем-Д“ - „Хр. Ботев“

„Добр. спортист“ - „Лозенец“
„Албена-97“ - „Нефтяник“

„Спортист-2011“ - „Рилци“

17 кръг:
„Спортист-2011“ - „Интер“

„Рилци“ - „Албена“
„Нефтяник“ - „Доб. спортист“

„Орловец“ - „Устрем-Д“
„Хр. Ботев“  - „Дружба“

18 кръг:
„Интер“ - „Хр. Ботев“

„Дружба“ - „Орловец“
„Устрем-Д“  - „Лозенец“

„Добр. спортист“ - „Рилци“
„Албена-97“ - „Спор-

тист-2011“
19 кръг:

„Албена” – „Интер”
„Спортист 2011” – „Доб. 

Спортист”
„Нефтяник” – „Устрем-Д”
„Лозенец” – „Дружба”

„Орловец” – „Хр. Ботев”
20 кръг:

„Интер“ - „Орловец“

„Хр. Ботев“  - „Лозенец“
„Дружба“ - „Нефтяник“

„Устрем-Д“  - „Рилци“
„Добр. спортист“ - „Албена“

21 кръг:
„Добр. спортист“ - „Интер“
„Спортист“ - „Устрем-Д“

„Рилци“ - „Дружба“
„Нефтяник“ - „Хр. Ботев“

„Лозенец“ - „Орловец“
22 кръг:

„Интер“ - „Лозенец“
„Орловец“ - „Нефтяник“
„Хр. Ботев“  - „Рилци“
„Дружба“ - „Спор-

тист-2011“
„Устрем-Д“  - „Албена“

Уточнение: 
Датите на срещите от 16-ти 

до 22-ри кръг ще бъдат уточ-
нени допълнително.

Покана за събрание
На основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ, Управителният съ-
вет на Сдружение с несто-
панска цел “Футболен клуб 
“Спортист 2011” – Генерал 
Тошево свиква редовно го-
дишно Общо отчетно съ-
брание на сдружението, кое-
то ще бъде проведено на 
15.03.2018 г. в 18:00 часа, в 
сградата на стадион “Спор-
тист” – Генерал Тошево, при 
следния дневен ред:

1. Приемане доклада с от-

чета на Управителния съвет 
за дейността на сдружението 
през 2017 г.;

2. Приемане и освобожда-
ване на членове на сдруже-
нието;

3. Приемане на бюджета 
на сдружението за 2018 г.;

4. Разни;
 При липса на кворум, Об-

щото събрание ще се про-
веде в същия ден на също-
то място и при същия дневен 
ред от 19:00 часа

Изгодни оферти
КУПУВАМ или наемам 

земеделска земя, плащам 
авансово 120 лева на - При-
ятелю, кажи ми, ама съвсем 
отговорно и честно, защо ка-
то ти говоря гледаш настра-
ни?

- Защото търся истината в 
думите ти, затова…

 декар, в землищата на 
град Генерал Тошево и села-
та Равнец, Пленимир, При-
сад, Люляково и Къпиново. 
Допълнителна информация 
на тел 0876/088-868.

ПРОДАВАМ земеделска 
земя 4,375 декара в земли-
щето на Генерал Тошево. 
Справки на тел. 0893/405-

886.
КУПУВАМ земеделска зе-

мя (10-15 декара) в земли-
щата на селата Преселенци, 
Люляково, Василево, Гори-
ца, Малина, Писарово, При-
сад, Равнец, Пленимир, Къ-
пиново, Изворово, Снягово 
и Кардам. Допълнителна ин-
формация на тел. 0888/565-
256.

ПРОДАВАМ изгодно апар-
тамент на ул. „Трети март” 
№40, вх. „б” в Генерал Тоше-
во. Справки на тел. 0988/721-
138.

ПРОДАВАМ Пауловния 
– разсад. Справки на тел. 
0899/976-654.

Започва пролетния дял
в “А” Областна група

В първия уикенд на ме-
сец март ще бъде поднове-
но футболното първенство 
в “А” Областна група – Зо-
на „Изток”. Двата общински 
отбора – “Спортист-2011” 
(Генерал Тошево) и “Друж-
ба” (Люляково) продължават 
участието си в шампионата, 
като целите и на двата ти-
ма са за по-предно класира-
не и по-добро представяне в 
сравнение с това от есента.

За съжаление първият по-
лусезон беше доста разо-
чароващ и за двата отбо-
ра. “Спортист-2011” започ-
на с амбициите да преслед-
ва призово място в тройката, 
докато момчетата от “Друж-
ба” търсеха позиция в сре-
дата на таблицата. В гру-
па от общо 11 състава оба-
че реалностите се оказаха 
доста по-различни от очак-
ваното.

 Отборът на “Спор-
тист-2011” записа едва пет 
успеха при десет изиграни 
срещи (5 победи, 2 равен-
ства и 3 загуби) и събра ак-
тив от 17 точки за крайно не-
задоволителното пето място 

във временното класиране. 
Възпитаниците на треньора 
Владимир Начев се намират 
на 11 точки от лидера “Лозе-
нец-2015” и сега е много по-
реалистично да мислят за 
място в Топ 3 в края на се-
зона, от което в момента из-
остават на 5 пункта.

Ситуацията с тима на 
“Дружба” е още по-лоша. От-
борът се намира на пред-
последното десето място 
със скромния актив от едва 
4 точки (1 победа, 1 равен-
ство и 8 загуби) и ще му бъ-
де много трудно да се изка-
чи по-нагоре в класирането.

В откриващия кръг от про-
летния дял на шампионата 
“Спортист-2011” е домакин 
на “Хр. Ботев” (Стожер). Дву-
боят ще се играе навръх На-
ционалния празник на Репу-
блика България – 3 март (съ-
бота) от 15:30 часа на град-
ския стадион в Генерал То-
шево. Ден по-късно пък – на 
4 март (неделя), “Дружба” 
гостува на “Албена-97” в се-
ло Оброчище също от 15:30 
часа.

 Адриан ДОБРЕВ


