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Въпреки усилията
зимата създаде проблеми

И през тази година истин-
ската снежна зима не по-
дмина Община Генерал То-
шево. Краят на месец фев-
руари много напомни на 
първите януарски дни от из-
миналата 2017 година. То-
гава обстановката в цялата 
община беше толкова теж-
ка, че кметът Валентин Ди-
митров беше принуден да 
обяви бедствено положе-
ние поради обилния снего-
валеж и големите навява-
ния на места. Сега, между 
26 февруари и 1 март, си-
туацията в общината беше 
сходна. Доста по-лека, раз-
бира се, но сходна с тази от 

миналата година.
Обстановката започна 

да се усложнява още на 26 
февруари (понеделник). То-
гава снежната покривка бе-
ше повече от 15 сантиметра, 
а това предизвика затваря-
не на много пътни участъци 
най-вече заради бурния вя-
тър, който на места образу-
ва огромни преспи. Снегопо-
чистващите машини работи-
ха непрестанно, но вятърът 
бързо заличаваше тяхната 
работа.

Заради тежката ситуаци-
ята в общината театрална-
та постановка “Любов за че-
тирима” не се състоя и бе-

ше отменена за 20 март. В 
края на деня кметът на Об-
щина Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров издаде за-
повед за преустановяване 
на учебните дейности във 
всички учебни заведения на 
територията на общината.

27 февруари (вторник) бе-
ше най-тежкият ден от снеж-
ната стихия. Още от ранни-
те сутрешни часове всички 
пътища на територията на 
общината бяха затворени за 
движение. Приоритет за Об-
ластно пътно управление – 
Добрич беше най-вече рабо-
тата по отварянето на път II 
29 Добрич – Генерал Тоше-
во – ГКПП Йовково. В сле-
добедните часове пътят бе-
ше отворен, като паралелно 
с това започна работа по по-
чистването на общинската 

пътна мрежа.
На 28 февруари (сряда) 

ситуацията остана почти не-
променена. Пътят Добрич 
– Генерал Тошево – ГКПП 
Йовково беше затворен за 
движение в сутрешните ча-
сове. След това отворен – 
първо само в едната посока, 
а след това без ограниче-
ния. Работеше се по почист-
ването на отсечките към Ка-
варна, Балчик и село Роси-
ца. Същевременно със за-
повед на министъра на об-
разованието и науката при-
нудителната ваканция в 
цялата Област Добрич бе-
ше продължена до 2 март, 
включително. Учебните за-
нятия бяха подновени на 6 
март (вторник).

На 1 март вече абсолют-
но всички пътни отсечки в 

Община Генерал Тошево 
вече бяха отворени за дви-
жение.

В дните на снежната кри-
за екипите на “Пожарна без-
опасност и защита на насе-
лението” помогнаха на де-
сетки изпаднали в беда. На 
27 февруари автомобил с 4 
души беше аварирал между 
селата Рогозина и Спасово. 
След навременно оказана 
помощ, бедстващите бяха 
настанени в село Спасово. 
Оказана е и помощ на теж-
ко болни хора и на жена със 
счупен крак, които спешно е 
трябвало да бъдат извозе-
ни до болницата в Добрич. 
За щастие този път на тери-
торията на общината няма-
ше села останали без елек-
тричество и водоподаване в 
снежната буря.

Въпреки големите усилия, в първите дни имаше и непро-
ходими пътища.

Поклон пред паметта на героите!
С тържествен ритуал и по-

лагане на венци и цветя Об-
щина Генерал Тошево за по-
редна година отбеляза На-
ционалния празник на Репу-
блика България. Първо цветя 
и венци бяха положени пред 
паметника на патрона на гра-
да и общината генерал Сте-
фан Тошев, а след това и 

пред паметника на импера-
тор Александър Втори. Сло-
во за славните боеве през зи-
мата на 1877-1878 г. и пос-
ледвалия след това Сансте-
фански мирен договор, с кой-
то се поставя началото на 
Третата българска държа-
ва, произнесе заместник-кме-
тът на Общината Георги Ге-

оргиев.
В тържественото чества-

не участие взеха представи-
тели на Общинска админи-
страция, политически пар-
тии, училища и детски гради-
ни, общественици и призна-
телни граждани.

Трети март бе почетен и в 
селата Дъбовик и Пчеларово

Заповед №165 от 6 март 2018 година
на кмета на Община Генерал Тошево

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, За-
повед №РД-11-406 от 02.03.2018 г. на Из-
пълнителния директор на БАБХ – София, 
за обявяване на първично огнище на Ин-
флуенца А (грип) по птиците в животновъ-
ден обект, собственост на „АГРИ СС” ЕО-
ОД, намиращ се в гр. Генерал Тошево, об-
ласт Добрич, и Протокол на Общинска епи-
зоотична комисия от 06.03.2018 г., нареж-
дам:

1. В определените зони, включени в За-
повед №406 от 02.03.2018 г. на Изпълни-
телния директор на БАБХ – София:

а) в 3 километра предпазна зона, в която 
влиза гр. Генерал Тошево и

б) 10-километровата наблюдавана зона, 
в която са включени селата Присад, Йовко-
во, Равнец, Люляково, Пленимир, Петлеш-
ково, Малина, Преселенци, Писарово, Чер-
нооково, Кардам, Снягово, Огражден, Къпи-
ново, Дъбовик:

~ Забранява се търговията и придвижва-
нето на домашни, диви и други птици и яй-
ца за разплод.

~ Забранява се организирането на пана-
ири, пазари, изложби и други струпвания на 
домашни и други птици.

~ Да се започне незабавно преброяване 
на птиците от всички кметове и кметски на-

местници и секретари по кметствата на те-
риторията на цялата община и служители 
на Общинска администрация на територия-
та на гр. Генерал Тошево.

~ Всички птици на територията на общи-
ната да се отглеждат в затворени помеще-
ния и да се създадат условия за разделно 
отглеждане на домашните патици и гъски 
от други видове домашни птици.

~ Да не се допуска контакт между птици, 
живеещи в дивата природа и домашните.

~ Да се съхранява в закрито помещение 
фуража, с който се изхранват птиците.

~ Да се уведомява ветеринарен лекар 
или кмета на населеното място, при откло-
нение в здравословното състояние на от-
глежданите птици или завишена смъртност.

~ Засилен надзор за здравословното със-
тояние на птиците.

Контрола по изпълнението на заповедта 
възлагам на Деян Димитров – зам.-кмет на 
Общината.

Настоящата ми заповед да се публикува 
на сайта на Община Генерал Тошево и да 
се връчи на всички кметове и кметски наме-
стници на територията на Общината.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Община
Генерал Тошево

Кратки
новини
НА ВТОРИ МАРТ, във 

връзка с Националния 
празник на Република Бъл-
гария, Народно читалище 
„Светлина 1941” организи-
ра богата концертна про-
грама с с наслов „140 годни 
свободна България”. Освен 
в града празнични инициа-
тиви бяха организирани и 
в други населени места на 
общината.

ВЕЧЕ стартира подго-
товката за Деня на хумора 
и шегата, както и за праз-
ниците „Цветница” и Ве-
ликденското добруджанско 
надсвирване. Програмата 
за Първоаприлския праз-
ник, който тази година де 
започне на 29 март, ще бъ-
де публикувана в следва-
щия брой. В културния ка-
лендар на Общината е за-
ложено „Цветница” да се 
проведе на 1 април, а Ве-
ликденското надсвирване 
на инструментални оркес-
три – на 9 април.

ЗА 14 МАРТ от 10 ча-
са до 12.00 часа в Генерал 
Тошево е насрочен прием-
ният ден на Регионалния 
представител на Комисия-
та за защита от дискрими-
нация Ширин Касаб. При-
емният ден ще се проведе 
в сградата на Общинска ад-
министрация.
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Въпреки мразовитото време, на 1 март група ентусиас-
ти от Народно читалище „Светлина 1941” посетиха Об-
щината и по традиция вързаха първата мартеница на кме-
та Валентин Димитров. По-късно служителите в Общин-
ска администрация бяха закичени с мартеници и от пред-
ставители на Общинския младежки съвет.

Жителите на село Изворово изказват своята искрена 
благодарност към „Андрееви” ЕООД, които в дните на най-
суровата зима (27, 28 януари и 1 март), не пожалиха сили 
и техника и се погрижиха за това, в селото да има прохо-
дими пътища. Хвала на такива хора! Пожелаваме им много 
крепко здраве и успехи във всяко начинание!

Втора за тази година среща „Попитай кмета”
На 27 февруари, въпреки 

студеното и ветровито вре-
ме, в сградата на Общинска 
администрация бе проведе-
на втората за настоящата 
година среща от поредица-
та „Попитай кмета”. В отчета 
си за извършените дейнос-
ти през февруари кметът на 
Общината Валентин Дими-
тров посочи, че миналия ме-
сец стартира с отбелязване 
на 58-годишнината от обя-
вяване на село Генерал То-
шево за град (Указ №38 от 
30 януари 1960 г. е обнарод-
ван в „Държавен вестник” на 
2 февруари). По този случай 
концерт изнесоха Галина 
Дурмушлийска и приятели.

~ През февруари, след 
провеждане и окончателно 
разплащане на планувани-
те разходи по Референдум 
`2017, отчетът на Дирекция 
„Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси” показва, че 
от плануваната сума в раз-
мер на 35 000 лева са израз-
ходвани 25 255,75 лева.

~ Във връзка с реализира-
нето на дейностите по про-
ект „Подкрепа за независим 
живот чрез Център за поча-
сово предоставяне на услу-
ги в домашна среда – Ге-
нерал Тошево”, финанси-
ран по процедура за директ-
но предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „Неза-
висим живот”, в периода 8-9 
февруари 2018 г. се проведе 
групова супервизия на нае-
тите лични асистенти, соци-
ални асистенти и домашни 

помощници – общо 52 лица.
~ С награждаването на 

най-доброто домашно ви-
но, с ритуалното зарязване 
на лозя и с много музика и 
настроение, бе отбелязан 
празничният 14 февруари 
в Генерал Тошево. Навръх 
хубавия български народен 
празник Трифон Зарезан – 
Ден на лозаря, Народно чи-
талище „Светлина 1941” в 
града организира търже-
ство, на което присъства-
ха много майстори-винари 
и гости.

~ Обществената трапеза-
рия” в Община Генерал То-
шево продължава своята 
дейност през цялата 2018 
г. в изпълнение на дейност-
ите 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 за пери-
ода от 1 март до 31 декем-
ври 2018 г.

~ Общинският съвет прие 
бюджета на Община Гене-
рал Тошево за 2018 г. на из-
вънредно заседание, прове-
дено на 15 февруари. „За” 
финансовата рамка за на-
стоящата година гласува-
ха 11 общински съветни-
ци, а четирима се въздър-
жаха. Бюджет `2018 запаз-
ва финансовата стабилност 
на местното управление и е 
напълно изпълним и реален 
в капиталовата си програма. 

Средствата в инвестицион-
ната програма са 9 438 733 
лева, от които 7 526 321 ле-
ва са външно европейско 
финансиране.

~ Община Генерал Тоше-
во стартира процедура по 
деактуване на вече бившата 
железопътна гара „Генерал 
Тошев” в града. На редов-
но заседание на Общинския 
съвет в края на януари съ-
ветниците гласуваха реше-
ние, с което дадоха съгла-
сие да бъдат безвъзмезд-
но придобити в полза на Об-
щина Генерал Тошево дър-
жавни имоти, предоставени 
за управление на Държав-
но предприятие Национална 
компания „Железопътна ин-
фраструктура”, част от Бъл-
гарски държавни железници 
(БДЖ).

~ Започнаха отчетните 
събрания по населени мес-
та за 2018 г.

~ Продължава предоста-
вянето на интегрираните ус-
луги за ранно детско разви-
тие на деца от 0 до 7 годи-
ни, психологическа подкре-
па и консултация на бъде-
щи 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”.

~ На 22 февруари в Общи-
на Генерал Тошево се про-
веде междинна пресконфе-
ренция по проект „Енергий-
но обновяване на общест-

вени сгради в Генерал То-
шево, Област Добрич”, фи-
нансиран от Оперативна 
програма „Регионален рас-
теж” 2014-2020 г., Приори-
тетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в 
опорни центрове в перифер-
ните райони” Проектът е на 
обща стойност 2 236 278 ле-
ва., от които 2 112 289 лева 
за строително-монтажни ра-
боти, като основната му цел 
е повишаване на енергийна-
та ефективност на публич-
ната инфраструктура в Об-
щина Генерал Тошево.

~ Разпределена бе субси-
дията на народните читали-
ща в общината.

~ На 14 февруари Общин-
ският младежки съвет про-
веде своя традиционен кон-
церт за Свети Валентин – 
Ден на влюбените.

~ Гостуваха ни два театъ-
ра с тематични постановки.

Като предстоящи зада-
чи, които ще се реализират 
през месец март, кметът на 
Общината Валентин Дими-
тров посочи продължаване-
то на отчетните събрания в 
селата. Започва активна ра-
бота по подготовката на Ве-
ликденското добруджанско 
надсвирване, Общинския 
фолклорен празник „Цвет-
ница” и Деня на хумора и 
шегата, които са в началото 
на месец април. Предстои и 
традиционното орисване на 
последното бебе за 2017 г. и 
първото за 2018 г. За всички 
други вече станали събития 
има отделни публикации.

Отчетни събрания в селата

Графикът продължава
Графикът за провежда-

не на отчетни събрания по 
населените места на тери-
торията на Община Гене-
рал Тошево започна да се 
изпълнява на 20 февруари 
и ще продължи до 29 март 
2018 г. До момента са про-
ведени събрания в селата 
Градини, Сноп, Житен, Бе-
жаново, Александър Стам-
болийски, Рогозина, Сняго-
во, Йовково, Чернооково, 
Кардам, Сираково, Сърне-
но, Спасово, Дъбовик, Пче-
ларово, Зограф, Люляково 
и Петлешково. Останалите 
събрания, утвърдени в гра-
фика, са както следва:

~ 13 март – в Писарово 
от 15.30 часа и в Присад от 
17.00 часа.

~ 15 март – в Изворово 
от 09.00 часа и в Къпиново 
от 10.30 часа.

~ 16 март – в Росен от 
10.30 часа, в Красен от 
12.00 часа и в Росица от 
13.30 часа.

~ 20 март – в Пленимир 
от 09.30 часа и в Равнец от 
10.30 часа.

~ 23 март – в Горица от 
09.00 часа, в Малина от 
10.30 часа и в Преселенци 
от 12.00 часа.

~ 27 март – във Великово 
от 09.30 часа и в Калина от 
10.30 часа.

~ 29 март – в Конаре от 
09.00 часа, в Средина от 
10.00 часа, в Балканци от 
11.30 часа и във Василево 
от 13.00 часа.

Поздрав за празника
Кметът на Общината Ва-

лентин Димитров поздрави 
всички читалища във връзка 
с 1 март – Ден на самодее-
ца и любителското художест-
вено творчество. За всички 
нас винаги е било удоволст-
вие да наблюдаваме ваши-
те усилия, стремеж и посто-
янство да развивате и пре-
давате на поколенията не-
изчерпаемия ресурс на бъл-
гарското културно наслед-

ство и духовност. С талант 
и артистичност вие подна-
сяте на публиката непреход-
ната и завладяваща сила на 
сценичното изкуство, било 
то песенно, танцово или те-
атрално. Работите неумор-
но и с вдъхновение, въпре-
ки годините и ангажираност-
та. За всичко това, скъпи са-
модейци, заслужавате апло-
дисменти, е посочено в поз-
дравлението.

Преди 55 години са
слети 4 населени места

Навършиха се 55 годи-
ни от сливането на четири 
населени места в община-
та. Това става с подписва-
нето на Указ №5 от 8 януа-
ри 1963 г.

В книгата си „Речник на 
населените места в Добри-
чка област” на краеведът и 
дългогодишен сътрудник на 
вестник „Добруджански глас” 
Георги Топалов е посочено, 
че първо към тогавашното 
село Касъм е присъединено 
село Малджилар, което и до 
днес се свързва с разказа на 
Йордан Йовков „По жицата”. 
Това става през 1926 г., кога-
то Генерал Тошево е обяве-
но за околийски център. По-

точно казано, не Малджи-
лар се присъединява и вли-
за в Касъм, а Касъм се раз-
ширява в неговата терито-
рия и го „поглъща”, посочва 
в изследването си Топалов.

Село Маловец е слято към 
Генерал Тошево през 1956 
г. Три години след като Ге-
нерал Тошево е обявено за 
град, към него е присъеди-
нено и село Пастир. Вече 55 
години Пастир е квартал на 
Генерал Тошево.

Също в „Речник на селищ-
ните наименования в Добри-
чка област” е посочено, че с 
Указ №5, обнародван преди 
55 години, с. Къпиново е сля-
то със с. Светлик.

Заседание на АВиК
На 2 март бе проведе-

но Общо събрание на Асо-
циацията по ВиК (АВиК), об-
служвана от „ВиК Добрич” 
АД. В неговата работа участ-
ва и кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Дими-
тров, съобщиха от пресцен-
търа на Областната управа.

В дневния ред на заседа-

нието главният секретар на 
Асоциацията Гинка Бухчева 
представи годишен отчет за 
дейността на организацията 
и изпълнението на бюджета 
за 2017 г. Обсъден бе и бю-
джетът за тази година. Обсъ-
дени бяха и множество акту-
ални въпроси, свързани с во-
доподаването в областта.

Нова цена на водата
Цената на кубик вода вече 

е 3,13 лева. Това стана ясно, 
след като по преценка на ръ-
ководството на ВиК – Добрич 
бе намалена цената за пре-
чистване на кубически метър 
отпадъчни води.

Преди две седмици КЕВР 
определи пределна цена на 
водата на ВиК – Добрич. Це-
ната за доставяне на питей-
на вода до потребителите е 
2,12 лева, а за отвеждане на 
отпадъчни води – 0,25 лева. 

Одобрената от регулатора 
цена за пречистване на отпа-
дъчни води бе 0,37 лева. Та-
ка с ДДС цената за кубик во-
да бе изчислена на 3,28 ле-
ва. В решението на КЕВР бе 
посочено, че тези цени са 
одобрени, но подлежат на 
корекция. С направената ко-
рекция цената за пречиства-
не от 0,37 да падне на 0,24 
лева, от 1 март цената на ку-
бик вода става 3,13 лева с 
ДДС.
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В Генерал Тошево бяха проведени библиотечни меро-
приятия, свързани с Баба Марта и Националния праз-
ник. В тях участие взеха малките приятели на библио-

теката втори клас на СУ „Н. Вапцаров” и Клуба на учителите 

в пенсионна възраст. Младите артисти представиха търже-
ство, посветено на обичая „Връзване на мартеници за здра-
ве и благополучие”. Във връзка с Трети март малки и голе-
ми любители на книгата представиха презентации и рецитал.

Подкрепа за независим живот
На 22 февруари бе орга-

низирано посещение на по-
требители и предоставящи 
социални услуги от „Цен-
тър за почасово предоста-
вяне на услуги в домашна 
среда”, на музейната сбир-
ка „Дора Габе” в село Дъбо-
вик. Експозицията в родното 
село на световно известна-
та поетеса показва посмърт-
ната маска на ръцете на До-
ра Габе по повод 118-годиш-
нината от нейното рожде-
ние. Тук се съхраняват 140 
книги от личната библиоте-
ка на Дора Габе, любимите й 
чаши за кафе, тефтерчето й 
с телефонни номера на при-
ятели, очилата, както и те-
сте карти. Сред реликвите 
е и писмо на Иван Вазов, с 
което той кани младата пое-

теса да го посети.
Всички се насладиха на 

беседата, изнесена от Ма-
ринка Кирчева – уредник на 
музея, която е изпълнена с 
интересни случки от живота 
на поетесата, свързани със 
село Дъбовик. Според мест-
ните Дора Габе се завръща-
ла с особена радост в род-
ното си село. За последен 
път гостува на съселяни-
те си навръх 80-ия си рож-
ден ден и с любов признава: 
„Целият Дъбовик се побира 
в душата ми”.

За осъществяване на ме-
роприятието бе осигурен 
специализиран транспорт за 
хората с увреждания и с на-
малена подвижност, ползва-
щи почасови социални услу-
ги.

За организацията се по-
грижиха управителят на 
Центъра Мария Радева и 
социалният работник Теодо-
ра Пенчева.

Мероприятието е осъ-
ществено съгласно изпъл-
нение на дейностите по про-
ект „Подкрепа за независим 
живот чрез „Център за по-
часово предоставяне на ус-
луги в домашна среда – Ге-
нерал Тошево”, финансиран 
по Процедура за директ-
но предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 “Неза-
висим живот”, с цел осигу-
рявате на достъп до услуги 
на целевите групите по про-
екта за преодоляване на по-
следиците от социалното им 
изключване.

В памет на Тодор Тодоров

Турнир по конен спорт
За 10 март, когато този 

брой беше със завършена 
предпечатна подготовка, в 
село Кардам бе предвиде-
но да се проведе турнир по 
конен спорт в памет на на-
родния представител доц. 
д-р Тодор Тодоров. Тази 
спортна проява, която Об-
щина Генерал Тошево ор-
ганизира, за първи път се 
провежда извън града.

Повече от 20 професио-
нални ездачи от области-

те Бургас, Варна и Добрич 
са заявили участието си в 
надпреварата. В програ-
мата е посочено, че със-
тезателите ще се предста-
вят в най-интересната дис-
циплина в конния спорт 
– прескачане на препят-
ствия (сонкур-ипик), както 
и пословичните за добру-
джанския край кушии. По-
вече подробности ще бъ-
дат публикувани в следва-
щия брой.

Призив към гражданите
Областният управител 

Красимир Кирилов минала-
та седмица се обърна с апел 
към всички граждани на Об-
ласт Добрич да подкрепят 
третото издание на нацио-
налната кампания „Велик-
ден за всеки – дари праз-
ник на баба и дядо”, която 
е под патронажа на Омбуд-
смана Мая Манолова. За по-
редна година се набират как-
то хранителни продукти, та-
ка и парични средства, които 
ще бъдат разпределени във 
ваучери от по 20 лева все-

ки и раздадени седмица пре-
ди Великден на най-уязвими-
те хора.

Тези, които решат да да-
рят средства, могат да на-
правят това по банкова смет-
ка в УниКредит Булбанк, къ-
дето има разкрита такава за 
целите на кампанията с титу-
ляр Български Червен кръст: 
IBAN: BG53 UNCR 7000 
1522 8027 95. Банков код: 
UNCRBGSF или със SMS 
1255 на стойност 1 лев, ос-
вободен от ДДС, както и чрез 
On-line www.redcross.bg.

Военно окръжие ІІ степен Добрич

Обява за конкурс
Със заповед на министъра на отбраната е обявена за 

вакантна длъжността „Младши специалист в отдел „Фи-
нанси”” от състава на Съвместното командване на сили-
те. Срокът за подаване на заявленията е до 23.03.2018 г. 
Повече информация за участие в конкурса може да полу-
чите от офиса за водене на военен отчет към Община Ге-
нерал Тошево или на тел. 0888/321-253, както и на сайто-
вете на Централно военно окръжие www.comd.bg и Минис-
терство на отбраната www.mod.bg. Пълният текст на усло-
вията за кандидатстване е публикуван на сайта на Общи-
на Генерал Тошево.

Свободни работни места
В сайта на Общината са 

публикувани свободните ра-
ботни места в областта към 
9 март 2018 г. За нашата об-
щина те са, както следва:

~ Генерал Тошево – за 
уредник в музей, образова-
ние висше.

~ Красен – за работник, 
отглеждащ животни, образо-
вание начално.

~ Петлешково – за живот-
новъд, образование основ-
но.

~ Генерал Тошево – за 
механик, машинни елементи, 
образование средно.

~ Генерал Тошево – за 
производител на ръчен хляб, 
образование средно.

~ Генерал Тошево – за 
трудов посредник, образова-
ние средно.

Подробна информация 
може да получите в Дирек-
ция „Бюро по труда” – Гене-
рал Тошево, или на телефон 
05731/45-15.

Поредно признание
за Симона Мигленова

В последния си брой ор-
ганът на народните чита-
лища в страната „Читали-
щен вестник” в рубриката 
си „Творчество” публикува 
две стихотворения на Си-
мона Мигленова от Генерал 
Тошево – „Очи” и „Живот 
ли е това”. Осемнадесетго-
дишната млада поетеса е 
ученичка в Професионална 
гимназия по земеделие „То-
дор Рачински” в Генерал То-
шево.

Освен като поетеса тя се 

изявява като певица и до-
бър художник. За отбеляз-
ване е и фактът, че е сред 
абитуриентите с най-висок 
успех.Участвала е в някол-
ко национални и регионални 
конкурси, от които има заво-
ювани престижни награди.

Освен множество публи-
кации в печата има издаде-
на и стихосбирка с луксоз-
но оформление. Това е по-
редното високо признание 
за талантливата ни съграж-
данка. Честито!

Важно съобщение
На 30 март от 10,30 часа в залата на ІІІ етаж на Общин-

ска администрация ще се проведе третата за тази годи-
на среща „Попитай кмета”. Гражданите могат да зададат 
предварително своите въпроси и на електронната поща 
на Община Генерал Тошево.

Общинска епизоотична комисия

Извънредно заседание
На 6 март 2018 г. заседа-

ва Общинската епизоотич-
на комисия. Необходимост-
та от извънредното заседа-
ние бе продиктувана от кон-
статираното от Българска-
та агенция по безопасност 
на храните огнище на ин-
флуенца А (грип по птици) 
на територията на Общи-
на Генерал Тошево, по кое-
то бе нужно да се предприе-
мат спешни мерки. Присъст-
ваха всички членове на ко-
мисията, както и членове на 
общинското ръководство.

Заседанието бе откри-
то от кмета на Общината 
Валентин Димитров. След 
кратко встъпление относ-
но целта на свиканото за-
седание той пристъпи към 
обсъждане на създалата се 
ситуация за регистрирана 

инфлуенца при птиците бли-
зо до Генерал Тошево. На-
белязани бяха мерки за по-
вишена епизоотична готов-
ност, като комисията конста-
тира, че откритото огнище 
на грип по птиците от голям 
стопански обект на терито-
рията на общината не пред-
ставлява опасност за живо-
та и здравето на местните 
жители.

В изпълнение на предпри-
етите мерки от областната и 
общинската епизоотични ко-
мисии на 6 март 2018 г., как-
то и заповед на Българска 
агенция по безопасност на 
храните, кметът на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров издаде заповед 
относно възникналата ситу-
ация (публикувана е на пър-
ва страница).

Продължава от стр. 1
КМЕТЪТ на Генерал То-

шево поздрави дамите от 
Общинска администрация 
по повод Международния 
празник на жената – Ос-
ми март. Валентин Дими-
тров и неговия екип засви-
детелстваха уважение към 
всички жени, подарявайки 
им красиво цвете и пожела-
вайки много здраве и мно-
го слънчеви дни. На търже-
ството г-н Димитров не про-
пусна възможността да от-
прави поздравление и към 
всички дами от града и об-
щината.

РАЙОННИЯТ съд в Гене-
рал Тошево призна за ви-
новен и осъди подсъдимия 
С. Р. М. за това, че без да 
притежава свидетелство 
за управление на МПС, ка-
рал лек автомобил в едно-
годишния срок от наказа-
нието му по администрати-
вен ред за управление на 
МПС, без съответното сви-
детелство. Наложено е на-
казание „Лишаване от сво-
бода” за срок от 3 месеца 
при първоначален „Общ 
режим”на изтърпяване, как-
то и наказание глоба в раз-
мер на 500 лева. Така нало-
женото наказание е приве-
дено в изпълнение.

ВАЖНО! Поради пропус-
натия брой на 6 март зара-
ди почивните дни за Нацио-
налния празник, някои от 
материалите публикуваме 
с малко закъснение, за кое-
то се извиняваме на чита-
телите!

Кратки
новини
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“За снахите и свекървите” ще ви съсипе от смях
След тоталния успех на 

постановката от Петър Ана-
стасов по разкази на Чу-
домир и Добри Войников 
“Църква за вълци”, която са-
модейният театрален състав 
към НЧ “Светлина 1941” – 
Генерал Тошево изигра бри-
лянтно пред родна публика 
миналата година, сега идва 

ред на второто представле-
ние на колектива. “За снахи-
те и свекървите” под автор-
ството и режисурата на Кра-
симир Демиров се готви за 
нов грандиозен спектакъл.

На 23 март (петък) от 
18:00 часа самодейците ще 
изиграят за първи път пред 
публика новата постанов-

ка, която подробно и забав-
но ще разкаже за сложните 
и комични взаимоотношения 
между снахите и свекърви-
те. “Всяка мъжка майка знае, 
че ще стане свекърва. Всяко 
момиче с трепет очаква да 
се омъжи, но знае, че бракът 
върви със… свекървата.

За взаимоотношенията, 

между двата персонажа са 
изписани томове. Ние ще до-
бавим още един щрих в та-
зи сага, наречена „ За снахи-
те и свекървите“”, заяви ав-
торът на пиесата Краси Де-
миров.

В главните роли влизат: 
Снахата Кинчето - Илияна 
Стефанова; Свекървата Фа-
ни Свирчева - Райна Стой-
чева; Свекърът Свирчев - 
Тодор Георгиев; Домашни-
ят дух - Иван Манев, Съпру-
гът Огнян - Галин Георгиев, 
Кръстникът - Никола Бонев, 
Деси До Мажора - Стели-
яна Маринова, Фан Фан - Дя-
ко Дяков и Съученичката на 
Фан Фан - Добромира Кир-
чева.

Само ден по-късно, на 24 
март, самодейният театра-
лен колектив ще вземе учас-
тие в 16-то издание на Фес-
тивала на любителските ка-
мерни и кафе-театри в Сви-
щов. Събитието е посветено 
на 27 март – Международен 
ден на театъра и по предва-
рителни данни в него учас-
тие ще вземат повече от 20 
самодейни театрални съста-
ва от цялата страна.

- Отидох с мартеничка да поискам ръката на дъщеря-
та, а получих крака на бащата…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Две приятелки се срещат. Едната бута детска количка. 
Другата гледа бебето и казва:

- Същинско копие е на татко си!
- Точно така! А мъжът ми непрекъснато твърди, че при-

лича на него.

Виц на броя

Спортен клуб „Алексия” и Народно читалище „Светлина 
1941” сформират начинаеща група по спортни и танцови 
мажоретки за момичета от пети до осми клас. Записвани-
ята стават всяка сряда и всеки петък от 15.00 часа в На-
родно читалище „Светлина 1941” – Генерал Тошево. Пове-
че информация може да получите на тел. 0892/242-610 и 
05731/22-14.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ земедел-

ска земя 4,375 декара в 
землището на Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0893/405-886.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пре-

селенци, Люляково, Ва-
силево, Горица, Малина, 
Писарово, Присад, Рав-
нец, Пленимир, Къпино-
во, Изворово, Снягово 
и Кардам. Допълнител-
на информация на тел. 
0888/565-256.

Задържаха дрогиран
Преди няколко дни ав-

топатрул на Районно-
то управление на МВР е 
спрял за проверка по ул. 
„Трети март” лек автомо-
бил с 19-годишния во-
дач И. Г. В. от Генерал 
Тошево. Той бил изпроб-

ван с техническо сред-
ство за наркотични веще-
ства, което отчело нали-
чие на тетрахидрокана-
бинол (канабис) и метам-
фентамин. По случая е 
образувано бързо произ-
водство.

Утвърден е графикът за зрелостните изпити
До 16 март включително 

ще продължат записвания-
та за матурите на дванаде-
сетокласниците, които ще 
се явят на зрелостни изпи-
ти. Те трябва да подадат за-
явление до директорите на 
училищата си.

Матурата по български 
език и литература ще е на 
21 май, а вторият задължи-
телен изпит ще се прове-
де на 23 май. Изпитите по 
желание ще са от 29 май 
до 1 юни по график, който 
ще бъде обявен допълни-

телно. За тази година няма 
промени в изпитните про-
грами.

Зрелостниците в профе-
сионалните гимназии могат 
да не се явяват на втори за-
дължителен държавен зре-
лостен изпит, а като оценка 

от втория задължителен из-
пит в дипломата им да се за-
пише средноаритметична-
та стойност от оценките, по-
лучени на държавните изпи-
ти за придобиване на про-
фесионална квалификация, 
съобщават от МОН.

Осъдиха условно
мъж от с. Пчеларово

Условно наказание „Лиша-
ване от свобода” за срок от 
една година с 3-годишен из-
питателен срок и глоба от 
500 лева получи мъж от с. 
Пчеларово, след като Ок-
ръжният съд в Добрич одо-
бри споразумението, склю-
чено между него и прокура-
турата. 34-годишният Камен 
Щ. е признат за виновен, че 
от 22 октомври до 18 декем-
ври миналата година, на те-
риторията на Община Гене-
рал Тошево, при условията 
на продължавано престъп-
ление, е отнел чужди движи-
ми вещи на обща стойност 
381,90 лева от владението 
на различни лица без тяхно 
съгласие с намерение проти-
возаконно да ги усвои. Меж-
ду откраднатите вещи била 
и дебитна карта, с която мъ-
жът изтеглил 460 лева без 
съгласието на титуляра.

От данните по делото ста-
ва ясно, че платежният до-

кумент заедно със 135 лева, 
бил откраднат от частен дом 
в Генерал Тощево. Послед-
вала кражба от къща в Пче-
ларово, в която извършите-
лят протикнал няколко пъ-
ти и успял да изнесе вещи 
на обща стойност 170,90 ле-
ва. От частния дом били за-
дигнати ъглошлайф, дрел-
ка, машинка за подстригва-
не, мобилен телефон, брад-
ва, 7 пакета захар, домакин-
ски прибори и дори два чи-
фта вълнени чорапи.

На 18.12.2017 г. той за по-
реден път влязъл в съща-
та къща, взел 6 лева и те-
левизор на стойност 70 ле-
ва, но бил заловен. Мъжът 
е стигнал до споразумение 
с прокуратурата, след като 
е възстановил изцяло нане-
сените от деянието му иму-
ществени вреди. Той ще 
плати и направените по де-
лото разноски в размер на 
184,44 лева.

Споделена радост
Във връзка с празника 1 

март – Ден на мартеница-
та, който е запазил пъл-
ната си жизненост, очаро-
вание и символ до днес, 
Местната комисия за бор-
ба с противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни - Община Гене-
рал Тошево, подари марте-

ници на учениците от ВУИ 
„Ангел Узунов” в гр. Раки-
тово с пожелание първи-
те слънчеви лъчи на месец 
март да им донесат здра-
ве, много обич в сърцата 
им, сбъднати мечти и успех 
навред.

 Стоянка МИРЧЕВА
 Секретар на МКБППМН

Хванаха 13 мигранти
на ГКПП – Кардам

На 5 март при опит да 
преминат незаконно дър-
жавната граница през Гра-
ничен контролно-пропуск-
вателен пункт – Кардам са 
били хванати 13 мигран-
ти. В публикации в област-
ните медии е посочено, че 
Районната прокуратура в 
Генерал Тошево ще внесе 
11 искания за вземане на 
мерки за неотклонение „За-
държане под стража” спря-
мо нелегално преминалите 
границата ни чужди граж-
дани.

Около 14.00 часа на 5 
март на Граничния кон-
тролно-пропусквателен 
пункт – Кардам, са били ус-
тановени и задържани 13 
лица, които пътували в ми-
кробуси с молдовска регис-
трация в посока Румъния. 
Седем от тях били мъже, 

четири – жени и две деца 
на възраст 11 и 12 години.

Микробусите били уп-
равлявани от граждани 
на Молдова, а нелегални-
те чужди граждани пътува-
ли заедно с други пътници. 
Двама от задържаните се 
представили от Иран, а 11 
за граждани на Ирак. Нито 
един не е представил доку-
мент за самоличност. Про-
верка показала, че те не са 
регистрирани в системата 
на Министерството на въ-
трешните работи.

Двете малолетни деца 
са настанени в институ-
ция. Предприети са мерки 
за тяхната закрила до при-
ключване на наказателно-
то производство, което се 
води за престъпление по 
чл.279, ал.1 от Наказател-
ния кодекс.


