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Изказана благодарност
за оказаната подкрепа

Благодарност към минис-
тър-председателя Бойко Бо-
рисов и към министрите на 
земеделието Румен Поро-
жанов, на енергетиката Те-
менужка Петкова и околна-
та среда и водите Нено Ди-
мов, за спирането на инвес-
тиционното намерение на 
„Русгеоком” ЕАД за добива 
на природен газ на терито-
рията на Община Генерал 
Тошево, отправи кметът Ва-
лентин Димитров. Той, заед-
но с председателя на Ини-
циативния комитет Атанас 
Атанасов и представители 
на националната и регио-
налната асоциация на зър-
нопроизводителите в Бълга-
рия, присъстваха на редов-
но заседание на Министер-
ския съвет на 7 март. В на-
чалото му премиерът Бой-

ко Борисов даде думата на 
кмета на Генерал Тошево 
Валентин Димитров.

Искам да изразя от име-
то на жителите на Община 
Генерал Тошево и лично от 
мое име благодарност към 
премиера и към ресорни-
те министри - г-жа Петкова, 
г-н Порожанов и г-н Димов, 
за положителното отноше-
ние към казуса и спирането 
на инвестиционното наме-
рение на „Русгеоком” ЕАД 
за добива на природен газ 
на територията на Община 
Генерал Тошево. Бяха на-
садени страхове, но те бяха 
естествени, в хората на об-
щината след като излезе до-
кладът за ОВОС на 9 август. 
Така се произведе и мест-
ният референдум на 17 де-
кември 2017 г., с което жи-

телите на общината, всички 
бяха единодушни - почти 97 
процента бяха против доби-
ва на газ на територията на 
Община Генерал Тошево”, 
каза Валентин Димитров. 
Той отправи благодарност 
към премиера Бойко Бори-
сов, че прие представители-
те на Генерал Тошево на 3 
януари и в най-кратки сро-

кове бе свикан Експертни-
ят съвет към РИОСВ - Ва-
рна, който отхвърли инвес-
тиционното намерение на 
„Русгеоком” ЕАД.

На снимката: Премиер-
ът Бойко Борисов и кметът 
на Общината Валентин Ди-
митров по време на среща-
та, състояла се на 3 януари 
2018 г.

1 април - Ден на хумора и шегата

Програма за празника
~ 23 март от 18.00 часа - 

Премиера на постановката 
на театралния колектив при 
НЧ „Светлина 1941” „За сна-
хите и свекървите”.

~ 27 март - Забавно утро 
„Смехът е чудесен” с учени-
ци на СУ „Н. Вапцаров” и ОУ 
„Хр. Смирненски” в библио-
теката.

~ 28 март - „Усмихни се и 
светът ще се усмихне с теб” 
- среща с Художественотвор-

чески клуб в библиотеката.
~ 29 март от 12.00 часа 

- Откриване на изложба от 
конкурса „Най-забавна ри-
сунка”.

~ 30 март от 10.00 часа - 
ХІІІ карнавал „Голямата ус-
мивка” (откриване, карнавал-
но дефиле, награждаване на 
най-добрата рисунка)

~ 31 март от 18.00 часа - 
„Тутурутка” - песни и скечо-
ве.

За да я има България
Приключи ІV общински 

конкурс за рецитация на сти-
хове на тема „За да я има 
България”. В програмата ак-
тивно участие взеха възпи-
таници на детските градини 
„Дъга” в Кардам, „Пролет” и 
„1 юни” в Генерал Тошево и 
детската градина в Спасово, 

както и ученици от СУ „Нико-
ла Вапцаров” и ОУ „Христо 
Смирненски” в Генерал То-
шево, ОУ „Йордан Йовков” в 
Спасово и ОУ „Христо Ботев” 
в Кардам. Представянето бе 
на високо ниво. Всички деца 
получиха награди за прояве-
ното усърдие.

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.

Шестдесет години журналистика в общината
На 22 март се навърш-

ват 60 години от основопо-
лагането на журналистика-
та в нашата община. През 
1958 г. започва издаване-
то на многотиражките „Же-
твар”, „Златен клас”, „Уро-
жай” и други. Те са списва-
ни главно по време на жъ-
твените кампании.

През 1960 г., когато се-
ло Генерал Тошево е обя-
вено за град, излиза пър-
вият брой на вестник „Ле-
нински зов” като самосто-
ятелно издание, което е 
правоприемник и продъл-
жител на многотиражки-
те. Първи главен редактор 
е Георги Иванов - бай Жо-

ро, който е поставил истин-
ските основи на общинска-
та журналистика и е успял 
да периодизира изданието.

От 1963-та до 1971 г. 
вестникът се издава от Ла-
зар Господинов и Никола 
Кюлевчелиев, със съдей-
ствието на Георги Шивачев. 
До 1971 г., когато за главен 
редактор е назначен Геор-
ги Балабанов, в редакция-
та са работили Иван Атана-
сов и Георги Атанасов. Под 
ръководството на Георги 
Балабанов вестникът ста-
на първият в тогавашния 
Толбухински окръг, който 
от две увеличи страниците 
си на четири и получи ста-

тут на общински седмич-
ник. До 1989 г.в редакци-
ята са работили последо-
вателно Красимир Костов, 
Дяко Дяков, Тодор Стама-
тов, Георги Желязков, Ни-
колай Георгиев, Живко Кур-
тев, Ангелина Димитрова, 
Петранка Николова и Ата-
нас Пеев. В различни пери-
оди фоторепортери са би-
ли Динко Георгиев и Живко 
Маринов.

С решение на Общин-
ския съвет от 3 юли 1990 г. 
вестник „Ленински зов” бе-
ше преименуван на „Добру-
джански глас”. Това стана 
след организирано допит-
ване до читателите. През 

1991 г. за главен редактор 
бе избран Дяко Дяков.

В наши дни общинският 
седмичен вестник се спи-
сва от Дяко Дяков и Адриан 
Добрев със съдействието 
на Румен Мунтянов, кмет-
ския екип и сътрудници. 
Похвала за безвъзмезд-
ната си помощ заслужава 
Руси Стойков, който пове-
че от 15 години носи бро-
евете от печатница „Ниле-
кта принт” - Добрич в Гене-
рал Тошево. Благодарност 
заслужават и всички ко-
респонденти и сътрудници, 
които милеят за изданието 
и полагат грижи за негово-
то развитие.

Отлично представяне
На 10 март хип -хоп форма-

цията към ЦПЛР - Център за 
работа с деца взе участие в 
Международния танцов фес-
тивал „Movmnt Internationsl 
Dance Competition“ в Русе. 
Талантливите танцьори спе-
челиха четири първи и ед-
но второ място. „NNS Crew“ 
участва във фестивала с 55 
деца, сподели Миглена Геор-
гиева. Половината от тях са 
възпитаници на СУ „Св. Кл. 
Охридски“ - от паралелка „Хо-
реография“ и професия „Тан-
цьор“, на която Миглена Геор-
гиева е класен ръководител. 
В групата са включени и тан-
цьори от „NNS Crew - Генерал 
Тошево“.

Първите места са за кате-
гория „Мини“ - до 8 години, с 
помощник-треньор Лазарина 
Минкова, и категориите от 8 
до 11 години и от 12 до 15 го-
дини. На първо място е класи-

рана и продукцията на „NNS 
Crew”, в която 50 деца пред-
ставят танца „Хип-хоп Еволю-
ция“. Само в една категория 
- формации над 16 години, 
„NNS Crew“ е на второ място.

„Страхотно представяне на 
децата, страхотна организа-
ция, високо ниво на журира-
не от чуждестранни специа-
листи”, сподели Миглена Ге-
оргиева. Тя разказа, че в пър-
вия ден на сцената са се изя-
вили над 1 050 изпълнители. 
В конкурса участват танцьори 
от България, Италия, Румъ-
ния, Русия и други държави.

Миглена Георгиева изказ-
ва благодарност на ръковод-
ството на СУ „Св. Кл. Охрид-
ски”, което е финансирало 
участието на своите ученици. 
Благодарност отправя и към 
Община Генерал Тошево - за 
цялостната подкрепа, която 
получава школата й.

Поредна „Пчеломания”
За 15-та поредна година 

„Добрички панаир” АД ще 
проведе изложението „Пче-
ломания”. Панаирът ще се 
състои от 22 до 24 март в 
Спортен комплекс „Прос-
тор” в Добрич.

Изложението насочва 
вниманието на всички към 
пчеларския сектор. Ще бъ-
де представено най-модер-
ното към момента пчелар-
ско оборудване и инвентар, 
восъчни основи, ветеринар-
ни препарати, богато видо-

во разнообразие на мед и 
пчелни продукти, лицензи-
рани майкопроизводители 
и специализирана литера-
тура.

Нашата община е сред 
първите в областта по брой 
на пчелни семейства. Със 
сигурност собствениците ще 
проявят интерес към фору-
ма, който официално ще бъ-
де открит в 10.00 часа на 22 
март. Същия ден ще бъдат 
връчени и наградите на „До-
брички панаир”.

Обявление от Общината
Звено „АННСР” при Община Генерал Тошево обя-

вява съгласно чл.124 „б”, ал.2 от ЗУТ Заповед №196 от 
14.03.2018 г. за допускане на изготвяне на Подробен Ус-
тройствен План - План за Застрояване (ПУП-ПЗ), обхва-
щащ УПИ ХХІ-1453 в квартал 42 по плана на гр. Генерал 
Тошево, Община Генерал Тошево, с цел преотреждане на 
имота за обществено обслужване (ОО). Заповедта е в Об-
щинска администрация - Генерал Тошево, звено „АННСР”, 
стая 412, където гражданите могат да се запознаят.

В село Кардам бе проведен традиционният турнир по ко-
нен спорт в памет на народния представител доц. д-р То-
дор Тодоров. Подробности - на втора страница.
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Районно управление на 
МВР - Генерал Тошево съ-
общава на гражданите, че 
във връзка с последните из-
менения на Наредба №1 на 
Общинския съвет за подър-
жане и опазване на общест-
вения ред, чистотата и об-
щественото имущество на 
територията на Община Ге-
нерал Тошево, според чл.4 
от раздел ІІ относно поддър-
жането на обществения ред, 
за осигуряване на условия-
та за спокойствие, труд и от-
дих на гражданите, се за-
бранява:

Престоя и паркирането:
а) на места, където пре-

возното средство създа-
ва опасност или е пречка за 
движението или закрива от 
другите участници в движе-
нието пътен знак или сигнал;

б) до престояващо или 
паркирано пътно превозно 
средство от страната на дви-
жението;

в) на мостове, надлези, 
стеснени участъци от пътя и 

участъци с ограничена види-
мост;

г) железопътни линии или 
в такава близост до тях, коя-
то може да затрудни движе-
нието на релсовите превоз-
ни средства;

д) на пешеходни или ве-
лосипедни пътеки и на раз-
стояние, по-малко от 5 метра 
преди тях;

е) на кръстовища и на по-
малко от 5 метра от тях;

ж) на платното за дви-
жение, където разстояние-
то между пътното превозно 
средство и пътната марки-
ровка, забранена за преси-
чане, е по-малко от 3 метра 
или с пътен знак е забранено 
изпреварването;

з) върху пътна лента, 
предназначена за движение 
на бавнодвижещи се пътни 

превозни средства, обозна-
чена с пътен знак;

и) пред входовете на пар-
кове, обществени институ-
ции, предприятия, както и на 
други места, където е въз-
можно да влизат или да из-

лизат пътни превозни сред-
ства;

й) на платното за движе-
ние и на тротоара непосред-
ствено пред входовете на 
жилищни сгради и гаражи, 
когато това затруднява дос-
тъпа до тях;

к) на спирките на превоз-
ните средства от редовните 
линии за обществен превоз 
на пътници;

л) на места, определени за 
хора с трайни увреждания;

м) на пътя - за регистрира-
ни пътни превозни средства, 
свидетелството за регистра-

ция на които е отнето или 
върнато в Министерството 
на вътрешните работи;

н) пред входовете и на 
прилежащите тротоари на 
детските заведения и учили-
щата;

о) до контейнери за отпа-
дъци, с което се пречи на 
тяхното извозване.

При нарушение виновни-
те ще бъдат санкционира-
ни както следва:

~ За неправомерно парки-
ране на ППС в нарушение на 
изискванията на настояща-
та наредба върху специално 
обозначено място, опреде-
лено за паркиране на ППС, 
превозващо хора с уврежда-
ния, на извършителя се на-
лага глоба в размер от 50 до 
250 лева;

~ За спиране, престой, 

паркиране и/или преминава-
не на ППС през паркове, гра-
дини и зелени площи на из-
вършителите се налагат гло-
би в размер от 50 до 200 ле-
ва;

 ~ За паркиране на ППС 

върху улични противопожар-
ни хидранти, при което се за-
труднява или би се затруд-
нила възможността за без-
препятственото им използ-
ване по предназначение от 
екипите на служба “Пожар-
на и аварийна безопасност”, 
на извършителите се нала-
гат глоби в размер от 50 до 
500 лева;

 ~ За маловажни случаи 
на нарушения по настояща-
та наредба установени при 
извършването им, овласте-
ните контролни органи могат 
да налагат на местонаруше-

нието, глоби в размер от 10 
до 50 лева включително;

За наложената глоба се 
издава фиш, който съдържа 
данни за самоличността на 
контролния орган и на нару-
шителя, мястото и времето 
на нарушението, нарушени-
те разпоредби и размера на 
глобата. Фишът се подписва 
от контролния орган и от на-
рушителя, че е съгласен да 
плати глобата, и се изпраща 
на финансовия орган на съ-
ответната общинска админи-
страция за изпълнение. На 
нарушителя се дава препис, 
за да може да заплати до-
броволно глобата;

Ако нарушителят оспори 
нарушението или откаже да 
плати глобата, за нарушени-
ето се съставя акт съгласно 
разпоредбите на ЗАНН;

Издаден фиш, глобата по 
който не е платена добро-
волно в 7-дневен срок от да-
тата на издаването му, се 
смята за влязло в сила нака-
зателно постановление.

Турнир по конен спорт в с. Кардам
в памет на доц. д-р Тодор Тодоров

На 10 март в село Кардам 
се проведе 13-то издание на 
турнира по конен спорт в па-
мет на народния представи-
тел от областта доц. д-р То-
дор Тодоров. За първи път 
тази година надпреварата 
излезе извън рамките на Ге-
нерал Тошево, но това в ни-
какъв случай не намали ни-
то зрителския интерес, нито 
качеството на турнира. Хуба-

вото слънчево и топло вре-
ме привлече стотици зрите-
ли край стадиона в селото, 
където се проведе престиж-
ният спортен празник с поро-
дисти жребци.

Повече от 20 професио-
нални ездачи с над 30 елит-
ни коне и кобили от области-
те Бургас, Варна и Добрич 
взеха участие в “най-силната 
и оспорвана надпреварата в 

последните години” по думи-
те на организаторите. Жоке-
ите премериха сили в четири 
паркура от най-масовата, но 
и най-интересна дисципли-
на в конния спорт - преска-
чане на препятствия (конкур-
ипик). В рамките на турнира 
се проведоха и пословични-
те за добруджанския край ку-
шии.

Сред гостите, които уважи-
ха събитието, бяха съпруга-
та на доц. Тодор Тодоров и 
две от неговите деца, кметът 
на Община Генерал Тоше-
во Валентин Димитров заед-
но със своите двама замест-
ници, кметът на село Кар-
дам Георги Събев, кметове и 
кметски наместници от села 
от общината.

Преди официалния старт 
на турнира отец Тодор от-
служи водосвет, след кое-
то започна и една от най-ат-
рактивните части от състе-
занието - надбягването с ка-
ручки.

В последвалата надпре-
вара се проведоха четири 
състезания по прескачане 
на препятствия - “Х” паркур 
(тренировъчен) за млади ко-
не; паркур за аматьори и лю-
бители; паркур с нараства-

ща височина на препятстви-
ята и отворен паркур с едно-
кратен бараж - 130 см. Най-
атрактивни и интересни бяха 
последните две дисциплини, 
в които многобройната пуб-
лика успя да види майстор-
ството на жокеите и галант-
ността на конете при преска-
чането на най-високите пре-
пятствия.

В първия паркур “Х” 
- тренировъчен, на пър-
во място завърши Виктория 
Петрова с кон “Посейдон” от 
село Малка Смолница.

Надпреварата за аматьо-
ри и любители беше спече-
лена от Михаил Диков с кон 
“Делфин” от Варна

 В третия паркур най-
добре се представи Дими-
тър Веселинов с кон “Дар-
линг”, оставяйки зад себе си 
Илияна Атанасова с кобила 
“Адана” и Даниел Манев с 
“Дриймфлай”.

 В последната и най-сил-
на надпревара на първо 
място завърши Павлин Ан-
гелов с кобила “Пасадена”, 
следван от Даниел Манев с 
“Дриймфлай”. На трето мяс-
то отново финишира Павлин 
Ангелов но с жребеца “Лам-
борджини”.

 Специалната награда - 
Купата на Владко Пенчев за 
най-млад състезател на тур-
нира, беше връчена на Авро-
ра Чернева.

РУ на МВР предупреждава за строги санкции

Народният представител 
доц. д-р Тодор Тодоров

По едно отличия на победителите връчиха дъщерята 
(на снимката) на доц. Тодоров, съпругата и един от два-
мата му синове.

Официално турнирът бе открит от кмета на Общината Валентин Димитров в при-
съствието на близки и приятели на бившия народен представител

Иновативен метод за
пилети от лавандула

Нашата община е сред во-
дещите в страната със заети 
площи с лавандула. От ня-
колко години в Генерал То-
шево се провежда и събор на 
лавандулата. Преди няколко 
дни обаче бе разпростране-
на новината за ново научно 
решение в областта на този 
отрасъл.

Екип на Селскостопанска-
та академия е открил начин 
за производство на пиле-
ти за енергийни цели от от-
падната биомаса на лаван-
дулата. Все още не е ясно 
колко ще струват те, както и 
доколко приложими са в до-
мовете и бизнеса. Техноло-
гията за пилети от лаванду-
ла е свързана с оползотво-
ряване на отпадната биома-
са от етеричното растение 
за енергийни цели. Пилети-
те са с минимално съдържа-
ние на прахови частици, кое-
то ги прави полезни в борба-
та с мръсния въздух. Насто-
ящото иновативно предло-

жение е с оглед да се намали 
замърсяването на околната 
среда, от една страна, а от 
друга - да се намери прило-
жение на тази отпадъчна би-
омаса от лавандулата.

През последните години в 
страната площите с лаван-
дула рязко се увеличиха, 
включително и в нашата об-
щина, и вече почти са дос-
тигнали 10 000 хектара. „На-
сочихме нашите усилия към 
разработване на технология 
за оползотворяване на от-
падъчната растителна маса 
и с оглед на изгарянето й за 
енергийни нужди”, обяснява 
проф. Георги Костадинов от 
Селскостопанската акаде-
мия. Технологията за про-
изводство на пилети е съв-
местна разработка на Ин-
ститута по почвознание, аг-
ротехнологии и защита на 
растенията и Московската 
селскостопанска академия 
към Руския държавен агра-
рен университет.

Разумно предложение
за безопасност на пътя

Шофьорите да се изслед-
ват задължително за об-
структивна сънна апнея, 
настояват лекари от Бъл-
гарското дружество по сом-
нология, представители 
на пациентски и граждан-
ски организации, цитирани 
от Българска телеграфна 
агенция Ако се докаже, че 
шофьорът страда от болес-
тта, да премине на терапия, 
която да бъде заплаща-
на от държавата, предла-
га сомнологът доц. Милена 
Миланова. Тя съветва при 
повишена сънливост през 
деня, задължително да се 
потърси лекарска помощ.

На „дремливо” шофи-
ране се дължат 10-30% от 
пътнотранспортните произ-
шествия. Вероятно в Бъл-

гария около 200 000 мъже 
и 150 000 жени над 50-го-
дишна възраст страдат от 
обструктивна сънна апнея, 
казва сомнологът доц. Ки-
рил Терзийски..

Високата дневна дрем-
ливост е основен симптом 
за болестта. Тя увеличава 
от 2 до 5 пъти риска от ка-
тастрофи. Най-застрашени 
са професионалните шо-
фьори, а продължително-
то шофиране нощем во-
ди до същия риск от ката-
строфа, който съществува 
и при употреба на алкохол. 
За съжаление пътнотранс-
портни произшествия по-
ради заспиване зад вола-
на има констатирани и на 
територията на нашата об-
щина.
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Клуб на хумориста в града

Втори сме в страната
Този месец се навършват 

30 години от издаването на 
хумористичната книжка „С 
право на прохождане”, пос-
ветена на Дните на хумора 
и сатирата. В него са помес-
тени 31 фейлетона и 18 ка-
рикатури на 26 автори, някои 
които и днес публикуват свои 
материали в печата. Висо-
ка оценка на „Право на про-
хождане” даде не кой да е, а 
лично писателят и редактор 
на в. „Стършел” Мирон Ива-
нов. „Не знам кой от автори-
те най-много да похваля. Но 
на всички ще кажа моето от-
кровено „браво”, защото съ-
държанието на книжлето е 
наистина значимо”, каза до-
казаният сатирик.

„Книжлето” съдържа твор-
би на Георги Шивачев, Дя-
ко Дяков, Ваня и Милица 
Балабанови, Мария Пелов-
ска, Щерьо Захариев, Пет-
ранка Николова, Кольо Ди-

мов, Иван Демирев, Стойчо 
Николов, Атанас Пеев, Ло-
зан Митранов, Марин Дулев, 
Радин Атанасов, Хр. Нанев 
и Тодорка Иванова. Кари-
катурите са на Никола Кю-
левчелиев, Николай Арнау-
дов, Радой Гердов и Недко 
Недев.

Продължава на стр. 4

Новият клуб по вдигане на тежести
прави фурор на първото си участие

През втората седмица на 
месец март в Асеновград се 
проведе първи кръг на 15-то 
Държавно отборно първен-
ство по вдигане на тежести. 
В надпреварата се включиха 
19 клуба от цялата страна, 
сред които и такива с много 
сериозна история и постиже-
ния в този спорт.

Своето първо участие на 
Републиканско първенство 
направи и новосформира-
ният отбор от нашия град - 
Спортен клуб по вдигане на 
тежести “Генерал Тошев”. 
В края на миналата година 
младият треньор Димитър 
Димитров учреди клуба и го 
регистрира в Българска фе-
дерация по вдигане на те-
жести. Само няколко месеца 
по-късно дойде ред и на пър-
вото официално състезание.

 В момента в тима се под-
готвят 8 момчета на възраст 
до 15 години и поради тази 
причина в Асеновград наши-
те представители участваха 
само в две възрастови групи 
- за момчета до 13 години и 

за кадети до 15 години. По-
стижението което регистри-
раха възпитаниците на Ди-
митър Димитров обаче беше 
наистина впечатляващо, учу-
ди всички на шампионата и 
напълно заслужено прикова 
погледите към себе си. Съв-
сем скоро създаденият от-
бор от малкия ни град завър-
ши на четвърто място в край-
ното отборно класиране при 
момчетата и в елитната ком-
пания на 18 други състава, 
остави зад себе си извест-
ни школи с традиции в то-
зи спорт като “Родопа” (Смо-
лян), “Сливен” (Сливен), “Ти-
тан” (Варна), “Черноморец” 
(Бургас), “Херкулес” (София) 
и “Марица” (Пловдив). Ус-
пехът можеше да е още по-
впечатляващ, но 30 точки 
не достигнаха на тима ни за 
третото място на почетната 
стълбичка.

За това четвърто място 
при момчетата до 13 години 
спомогнаха класиранията на 
Росен Иванов (кат. до 40

кг.) - 4-то място в изхвър-

лянето и 5-то място в дву-
боя; Иън Свен Хартунг (кат. 
до 40 кг.) - 6-то място в дву-
боя; Георги Тодоров (кат. 
+62 кг.) - 6-то място в дву-
боя; Рамис Рамисов (кат. до 
35 кг.) - 7-мо място в двубоя 
и Мелих Рамаданов (кат. до 
30 кг.) - 8-мо място в двубоя.

Със златните медали в от-
борното класиране при мом-
четата се окичи силният тим 
“Георги Марков” (Бургас), 
който се подготвя от олим-
пийският вицешампион и ре-
кордьор в кат. до 69 кг. Ге-
орги Марков. На второ мяс-
то остана отборът на “Русе” 
(Русе), а трети завърши “До-
брич” (Добрич).

Отборът на СКВТ “Гене-
рал Тошев” участва и с един 
представител при кадетите 
до 15 години, като Есер Ис-
маил в кат. до 45 кг. завърши 
на 10-то място в двубоя.

 Следващото състезание 
за момчетата ще бъде през 
месец май в Хасково отно-
во на Държавно първенство 
- втори кръг.

60 години журналистика в общината

Незабравими спомени
Първият главен редактор 

на общинския вестник „Доб-
руджански глас” (тогава „Ле-
нински зов”) е Георги Ива-
нов Рашков - бай Жоро. През 
1973 г., когато бе отбелязана 
15-годишната на изданието, 
бай Жоро сподели как точно 
е издаден първият брой.

„През 1959г. работих в 
читалище „Светлина” ка-
то библиотекар. В началото 
на 1960 г. бях повикан от се-
кретаря на ГК на БКП Кирил 
Иванов, с когото разговарях-
ме за създаването на вест-
ник във вече град Генерал 
Тошево. На него му беше 
известно, че съм работил 
като печатарски работник и 
че съм редактирал брошури 
и списания в Русе. Поради 
това партийният комитет на-
мерил за целесъобразно аз 
да бъда редактор на вестни-

ка. Приех предложението и 
веднага започнах подготов-
ката на първия брой на „Ле-
нински зов”. Първата редак-
ционна колегия имаше със-
тав: Кирил Иванов, Георги 
Иванов, Стефан Стефанов, 
Георги Цацов, Петко Колев 
и Денчо Петров. За финан-
сирането пое ангажимента 
Стефан Стефанов” - гл. сче-
товодител на ТКЗС, споде-
ли тогава бай Жоро и под-
черта: „Още в първите дни 
започна къртовска работа 
за осигуряване на дописни-
ци и сътрудници. Най-актив-
ни бяха Цоньо Мустаков, Ла-
зар Господинов, Георги Ши-
вачев, Никола Кюлевчели-
ев, Георги Цацов, Михаил 
Димитров, Георги Кършев, 
Стефан Василев, Лальо Ла-
лев, Иван Демирев, Петър 
Драганов, Иван Манушев, 

Веселин Даков, Стоян Анге-
лов, Стефан Стефанов, Кур-
ти Велев, Станьо Иванов, 
Петър Вълчев, Божил Симе-
онов, Стойчо Николов, д-р 
Рашков, Зорка Бочева, д-р 
Саша Боженска, Пенка Мо-
нева и много, много други”.

Бай Жоро до последни-
те си дни постоянно се инте-
ресуваше от издаването на 
вестника. Даваше мъдри съ-
вети, които и днес са полез-
ни за списването на общин-
ския седмичен вестник „Доб-
руджански глас”.

Общината обявява публичен търг

Община Генерал Тошево обявява:
І. Публичен търг с явно 

наддаване за продажба на 
недвижими имоти - частна 
общинска собственост по 
реда на Закона за общин-
ската собственост:

~ Село Кардам, УПИ №ІІ-
782 в кв.81, площ 2700 кв. 
м., АОС №4234 от 31 октом-
ври 2017 г., вх. рег. №3173 
от 14 ноември 2017 г., акт 
№29, т.VІІ, данъчна оцен-
ка 10 100,70 лева, начална 
тръжна цена 12 420 лева.

ІІ. Публичен търг с явно 
наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност, за отдаване под наем 
на имоти - общинска соб-
ственост, за срок от 5 го-
дини:

~ Град Генерал Тоше-
во - част от покрив на сгра-
дата на Общинска админи-
страция, находяща се в УПИ 
№ІV-627 в кв.63 по ПУП на 
града, площ 15 кв. м., начал-
на наемна цена на месец 260 
лева.

ІІІ. Публичен търг с явно 
наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност, за отдаване под наем 
на имоти - общинска соб-
ственост, за срок от 10 го-
дини:

Село Пчеларово:

~ УПИ №І-общ, кв.20, площ 
2220 кв. м., АОС №3212 от 19 
юли 2009 г., вп. под №51, том 
VІІ, начална наемна цена 58 
лева на декар.

~ УПИ №V-общ., кв.20, 
площ 2295 кв. м., АОС 
№3214 от 19 юли 2009 г., вп. 
под №3481, том VІІ, начална 
наемна цена 58 лева на де-
кар.

~ УПИ №VІІІ-общ., площ 
2280 кв. м., АОС №3215 от 
19 юли 2009 г., вп. под №48, 
том VІІ, начална наемна це-
на 58 лева на декар.

Генерал Тошево:
~ ПИ №2281, Промишле-

на зона, площ 13 450 кв. м., 
АОС №4256 от 19 декември 
2017 г., вх. рег. №27 от 4 яну-
ари 2018 г., акт №1, том І, на-
чална наемна цена 58 лева 
на декар.

Тръжна документация за 
имотите, обявени за продаж-
ба, се закупува срещу 20 ле-
ва, а за имотите, обявени за 
отдаване под наем срещу 5 
лева, платими в брой в каса-
та на Община Генерал Тоше-
во до 12.00 часа на 29 март 
2018 г. и се получава в стая 
408 - отдел „Собственост и 
стопански дейности” в адми-
нистративната сграда на Об-
щина Генерал Тошево.

Заинтересуваните гражда-
ни следва да заплатят депо-
зит в размер на 10 процента 
от началната тръжна цена за 
съответния имот.

Депозит и заявки за учас-
тие се приемат до 15.00 часа 
на 29 март 2018 г.

Депозитите за участие се 
внасят в касата, намира-
ща се в административната 
сграда на Община Генерал 
Тошево, или по сметка BG04 
CREX 9260 3314 7087 01 при 
„Токуда банк” АД, офис Гене-
рал Тошево.

Началните тръжни цени 
са посочени без ДДС.

Обявения за купувач на 
недвижим имот заплаща це-
ната, пазарната оценка, 3 
процента местен данък и 20 
процента дължим ДДС.

Оглед на обектите може 
да се извърши всеки работен 
ден до деня, предхождащ де-
ня на търга след закупуване 
на тръжни документи.

Публичният търг ще се 
проведе на 30 март 2018 г. 
от 14.00 часа в администра-
тивната сграда на Община 
Генерал Тошево, в залата на 
третия етаж.

Допълнителна информа-
ция на телефони 05731/20-
20, вътр. 13 и 05731/22-26.

Кратки
новини
В ПЪРВИЯ ден на ми-

налата седмица в Генерал 
Тошево е спрян за про-
верка лек автомобил „Ре-
но” с добричка регистра-
ция.При извършената про-
верка за алкохол с техни-
ческо средство, цифрова-
та индикация е отчела на-
личието на 2,98 промила в 
издишания от водача въз-
дух. С полицейска мярка 
за срок от 24 часа е задър-
жан 39-годишният Д. К. от 
Генерал Тошево.

По случая е образувано 
бързо полицейско произ-
водство.

СЪЩИЯ ден в с. Люля-
ково е спрян за проверка 
лек автомобил „Пежо”, съ-
що с добричка регистра-
ция, управляван от крими-
нално проявения 48-годи-
шен Г. Г. от Генерал То-
шево, съобщават от Об-
ластна дирекция на МВР 
- Добрич. В хода на про-
верката е установено, че 
водачът е неправоспосо-
бен, лишен от правоупра-
вление по администрати-
вен ред. Свалени са регис-
трационните табели на ко-
лата. Образувано е бързо 
полицейско производство.

ЗА УСТАНОВЕНИ слу-
чаи на неправомерно при-
съединяване към елек-
тропреносната мрежа ин-
формират от полиция-
та. Измамите са били кон-
статирани при извърше-
ни проверки на 13 март в 
хотелски комплекс в Бал-
чик и в частен имот в гене-
ралтошевското село Къпи-
ново.

Областна администрация

Призив към гражданите
Областният управител 

Красимир Кирилов преди ня-
колко дни се обърна с апел 
към всички граждани на Об-
ласт Добрич да подкрепят 
третото издание на нацио-
налната кампания „Велик-
ден за всеки - дари празник 
на баба и дядо”, която е под 
патронажа на Омбудсмана 
Мая Манолова. За поред-
на година се набират както 
хранителни продукти, така и 
парични средства, които ще 
бъдат разпределени във ва-
учери от по 20 лева всеки и 

раздадени седмица преди 
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: UNCR 
BGSF или със SMS 1255 на 
стойност 1 лев, освободен 
от ДДС, както и чрез On-line 
www.redcross.bg.



4
  

20 МАРТ 2018 Г. БР. 12 (3619)

- Наборе, вече осезателно усещам как взе да ме хваща 
пролетната умора.

- Блазе ти, пък аз от много години не мога да се отър-
ва от целогодишната.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Двама приятели си вървят по улицата. Единият вечно 
сърдит и недоволен. Приятелят му решава да го зарадва 
и вади десет лева:

- Пешо, вземи братче тия десет кинта, хапни си и пийни 
за мое здраве!

- Пешо го поглежда със свиреп поглед и казва:
- А ти по-смачкани не можа ли да извадиш?!

Виц на броя

Клуб на хумориста в града

Втори сме в страната
Продължава от стр. 3
Клубът на хумориста в гра-

да бе създаден през 1986 г. 
по инициатива на местни-
те творци с три основни сек-
ции - „пишещи”, „рисуващи” и 
„разказвачи”. Той е вторият в 
страната, след този в Пазар-
джик (можеше да сме пър-
ви, но закъсняхме само с 3-4 
дни). За почетен председа-
тел бе избран Георги Шива-
чев. И се заредиха творчески 
изяви в цялата страна, вклю-
чително и две участия в пре-
даването „Голямата къща 
на смешните хора”. А колко-
то до „Право на прохожда-
не”, това е втората издаде-
на книжка. Първата е „Про-

щъпалник” от 1986 г. Корици-
те и на двете книжки са дело 
на Веселин Манушев.

Всъщност Клубът на ху-
мориста в Генерал Тошево 
от градски се утвърди и като 
окръжен, защото в него бя-
ха привлечени да членуват 
хумористи от всички общи-
ни на днешната област, ка-
то Коста Ненов, Кольо Чалъ-
ков, Минчо Дамянов, Драгни 
Драгнев, Стефан Славоев и 
много други. Майсторите на 
„острото перо” признават, че 
публикациите в „Прощъпал-
ник” и „Право на прохожда-
не” са актуални и в наши дни. 
А това наистина е достойно 
за уважение!

Измислени истини
~ Аз искам да съм, но не 

съм, защото други казват ка-
къв да съм…

~ Да ти кажа по същество, 
че нищо съществено няма 
да ти кажа.

~ Всички бяха прави, а са-
мо той крив. Беше се привел 
и учеше право.

~ Днес се чувствам ужас-
но уморен. Цяла нощ съну-
вах, че копая.

~ Има истинска истина са-
мо когато няма лъжлива лъ-
жа!

~ Преди да си помислиш 
се запитай изобщо можеш 
ли да мислиш.

~ Силна икономика с 
икономисани усилия не 
става!

~ В нашия офис не можем 
да си починем от стоене.

~ Аз не съм важен, но 
чувствам, че няма нищо по-
важно от мене.

~ Нашия началник иска, 
но не може. Ние можем, ама 
не искаме.

 ДЕЧКОДЯК

Най-новата постановка на самодейния театрален колектив при НЧ „Светлина 1941” в 
Генерал Тошево

„Снахите и свекървите” ще бъде представена на 23 март. На сцената ще се изявят та-
лантливите самодейци Илияна Стефанова, Райна Стойчева, Тодор Георгиев, Иван Манев, 
Галин Георгиев, Никола Бонев, Стелияна Маринова, Дяко Дяков и Добромира Кирчева. Дра-
матизацията и режисурата са на Красимир Демиров. На следващия ден съставът ще гос-
тува в Свищов, където ще се проведе 16-то издание на Фестивала на любителските ка-
мерни и кафе-театри.

Обяви
ПРОДАВАМ къща с 

двор, стопански постройки 
и гараж на ул. „Любен Ка-
равелов” №12 в Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0895/533-513.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Пи-
сарово, Присад, Равнец, 
Пленимир, Къпиново, Из-
ворово, Снягово и Кардам. 
Справки на тел. 0888/565-
256.

КУПУВАМ или наемам 
земеделска земя, пла-
щам авансово 120 лв./дка. 
Справки на тел.0876/088-
868.

ПРОДАВАМ дворно 
място в кв. Пастир. Справ-
ки на тел. 0888/171-793 и 
0889/038-731.

„А” Областна футболна група

Старт с две загуби
 Играха се срещите от ХІІІ 

кръг на „А” областната фут-
болна група - Зона „Изток”. 
За съжаление и двата отбо-
ра от нашата община стар-
тираха лошо в пролетния 
дял на първенството, ка-
то „Спортист 2011” Генерал 
Тошево загуби с 4:0 от „Ор-
ловец 2008” в Победа, а ти-
мът на „Дружба” Люляково 
бе победен с 1:2 на свой те-
рен от „Добруджански спор-

тист” Стефан Караджа. Ос-
таналите двубои завърши-
ха при резултати: „Нефтя-
ник-2010“ Шабла - „Интер” 
Добрич 0:1, „Лозенец 2015“ 
Лозенец - „Рилци” Добрич 
9:0 и „Христо Ботев“ Сто-
жер - „Албена 97” Оброчи-
ще 5:1.

За отбелязване е, че ма-
човете от ХІІ кръг бяха отло-
жени заради сложната мете-
орологична обстановка.

Временно класиране
1. „Лозенец-2015“ 11 10 1 0 42-3 31
2. „Доб. спортист“  11 9 0 2 32-11 27
3. „Орловец-2оо8“ 11 8 1 2 31-3 25
4. „Устрем-Д“ 10 7 0 3 18-7 21
5. „Христо Ботев“ 11 6 0 5 23-19 18
6. „Спортист 2011“ 11 5 2 4 21-15 17
7. „Интер“ 11 5 1 5 15-13 16
8. „Нефтяник 2010“ 11 2 2 7 13-26 8
9. „Албена 97“ 11 2 2 7 8-28 8
10. „Дружба“ 11 1 1 9 11-38 4
11. „Рилци“ 11 0 0 11 6-57 0

Ръст на делата в ГТРС
Ръст на делата за незакон-

но преминаване през грани-
цата отчита Генералтошев-
ският районен съд (ГТРС) 
през 2017 г. За дванадесе-
тмесечния период в съда са 
разгледани общо 167 дела, 
свързани с нелегално пресе-
кли границата ни мигранти, 
при 81 дела за 2016 г.

От гледаните през мина-
лата година дела, 80 са об-
разувани по искания за взе-
мане на мерки за неотклоне-
ние или разпит пред съдия. 
В останалите 87 наказател-
ни производства нарушите-
лите са били осъдени, като 
78 от тях са получили услов-
ни наказания. Девет са били 
ефективните присъди, пос-
тановени срещу мигранти, 

извършили престъплението 
в условията на повторност. 
Основната част от осъде-
ните чужденци са граждани 
на Ирак, Иран, Сирия и Аф-
ганистан. Повечето от дела-
та са приключили със спора-
зумения, като най-често на-
лаганите наказания са би-
ли от 3 до 8 месеца с 3-годи-
шен изпитателен срок, при-
дружени с глоби от 100 до 
200 лева.

От началото на тази го-
дина Районният съд в Гене-
рал Тошево е гледал 13 но-
ви дела за незаконно преми-
наване на границата и ед-
но за незаконно превежда-
не през граница, е посочено 
в публикации на областните 
медии.

Община Генерал Тошево

Предстоящи прояви
~ На 23 март в клуба на 

инвалида ще се проведе го-
дишно отчетно събрание 
на Туристическо дружество 
„Добруджанец”.

~ На 31 март от 18.00 ча-
са в Генерал Тошево ще бъ-
де представена хумористич-
ната постановка „Тутурутка”. 

Цена на билета - 7 лева.
~ На 1 април в Генерал 

Тошево ще се проведе Об-
щинският фолклорен праз-
ник „Цветница”.

~ На 9 април също в Ге-
нерал Тошево ще е поредно-
то издание на Великденското 
добруджанско надсвирване.

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
В сайта на Община Гене-

рал Тошево са публикувани 
свободните работни места 
в Област Добрич към ми-
налата седмица. За нашата 
община те са, както следва:

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

~ Красен - за работник, 
отглеждащ селскостопан-
ски животни, образование 

начално.
~ Петлешково - за жи-

вотновъд, образование ос-
новно.

~ Генерал Тошево - за 
механик, машинни елемен-
ти, образование средно.

 Повече информация мо-
же да получите в Дирек-
ция „Бюро по труда” - Ге-
нерал Тошево, или на тел. 
05731/45-15.

Условно наказание
и 10 000 лева глоба

Условно наказание „ли-
шаване от свобода” за срок 
от 11 месеца с 3-годишен 
изпитателен срок и глоба в 
размер на 10 000 лева по-
лучи румънски гражданин, 
превел през границата ни 
нелегален мигрант ог Ирак. 
До наказанието се стигна, 
след като Районният съд 
в Генерал Тошево одобри 
сключеното между под-
съдимия и прокуратура-
та споразумение, съобщи-
ха областните медии, като 
се позовават на Окръжния 
съд в Добрич.

Румънският гражда-
нин (на 35 години) се при-
зна за виновен в това, че 
на 29.12.2017 г. на ГКПП - 
Кардам е превел през гра-
ницата на страната ни мъж 
от Ирак без разрешение 
на органите на властта. За 
превеждането мъжът е из-
ползвал управлявания от 

него товарен автомобил с 
ремарке, като скрил ирак-
чанина под леглото на ка-
миона. Румънският граж-
данин декларира пред съ-
да, че е съгласен с клау-
зите на постигнатото спо-
разумение и се отказва от 
по-нататъшното разглеж-
дане на делото по общия 
ред. Той ще плати и напра-
вените по делото разноски 
в размер на 530 лева. Ре-
шението на Районен съд - 
Генерал Тошево е оконча-
телно и не подлежи на об-
жалване.

Междувременно в съда 
е одобрено и споразуме-
ние, сключено между укри-
тия в камиона иракчанин и 
прокуратурата. Той е полу-
чил наказание от 10 месе-
ца лишаване от свобода 
с 3-годишен изпитателен 
срок, е посочено в публи-
кациите.


