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“Попитай кмета”
Общинска администрация Генерал Тошево кани всички 

граждани, които имат въпроси и предложения към кмета 
на Общината и неговия екип, на публична среща „Попитай 
кмета”. Тя ще се проведе на 27 февруари (вторник), от 10:30 
часа в залата на III-ти етаж на местната управа.

Целта на кампанията „Попитай кмета” е чрез диалог да 
направи гражданите реални участници в управлението. В 
рамките на ежемесечната среща те ще могат да отправят 
питания и предложения към кмета на Общината и негови-
те заместници. Въпроси ще могат да се задават и предва-
рително (адресите са посочени по-долу). Паралелно с това 
ръководството ще представя актуалните задачи за месеца 
и ще анонсира най-важните предстоящи проекти.

Адрес за изпращане на въпроси и предложения:
mail@toshevo.org и на телефон: 0887/ 82 06 11.

В Генерал Тошево ритуално зарязаха
лозите на празника Трифон Зарезан

С награждаването на най-
доброто домашно вино, с 
ритуалното зарязване на 
лозя и с много музика и на-
строение беше отбелязан 
празничният 14 февруари в 
град Генерал Тошево. На-
връх хубавия български на-
роден празник Трифон За-
резан – Ден на лозаря, НЧ 
“Светлина – 1941” в гра-
да организира тържество 
на което присъстваха мно-
го майстори винари и гости.

Преди същинската част 
на празника бяха обявени 
победителите от литератур-
ния конкурс “Вино и любов, 
любов и вино”. В него учас-
тие взеха 21 творби, изпра-
тени от цялата страна. Не-
зависимо жури класира на 
първо място произведени-
ето на Марияна Стоянова 
от град Силистра “Ритуал-
но посрещане”. Повече под-
робности за литературния 
конкурс може да намерите 
на 3 страница.

Иначе веселието през 
празничния ден започна с 
музика и хора още от су-
тринта. За доброто настро-
ение на всички се погри-
жиха самодейците от НЧ 
“Иван Вазов” – квартал Пас-
тир. След като майсторите 
– винари се събраха пред 
НЧ „Светлина – 1941”, те 
се отправиха към дома на 
бай Жельо, където се със-
тоя ритуалът по зарязване-
то и обявяването на най-до-
брите вина. В него се вклю-
чиха кметът на Община Ге-
нерал Тошево Валентин Ди-
митров, заместник-кметът 
Деян Димитров. Програма-
та продължи с обявяване 
на призьорите в конкурса 
за най-добро домашно ви-
но. В изключително оспор-
ваната надпревара тази го-
дина се включиха 40 вина. 
Четиричленно жури опреде-
ли най-добрите, като в син-
хрон енологията гроздови-
те елексири бяха разделени 

на три категория – червено, 
розе и бяло. Наградите бя-
ха връчени лично от кмета и 
неговият заместник.

Както повелява традиция-
та, двамата кметове заедно 
със стопанина зарязаха пло-

дородните лози пред доб-
руджанката къща и поляха 
с вино асмата, за да роди 
и тази година хубаво гроз-
де. Тържеството завърши с 
малка почерпка и вити доб-
руджански хора.

Приет е Бюджет 2018
На 15 февруари Общин-

ският съвет прие бюджета 
на община Генерал Тоше-
во за 2018 година на извън-
редно заседание. „За“ фи-
нансовата рамка за насто-
ящата година гласуваха 11 
общински съветници, а че-
тирима се въздържаха. По 
думите на кмета на общи-
ната Валентин Димитров, 
Бюджет 2018 запазва фи-
нансовата стабилност на 
местното управление и е 
напълно изпълним и реа-
лен в капиталовата си про-
грама.

Както е известно на 1 
февруари се проведе ре-
довно заседание на Общин-
ския съвет, на което бюдже-
тът за тази година не беше 
приет. В рамките на две сед-
мици Община Генерал То-
шево работи в режим на не-
приет бюджет съгласно За-
кона за публичните финан-
си и харчеше средства при 
нива от миналата година. 
Още през миналата седми-
ца обаче кметът на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров, председателят 
на Общинския съвет Христо 

Павлов и голяма част от об-
щинските съветници дадоха 
индикации, че още на след-
ващото заседание бюдже-
тът ще бъде приет.

Средствата в инвести-
ционната програма са 9 439 
733 лв., от които 7 526 321 
лв. са външно европейско 
финансиране. Голяма част 
от тях са за обезпечава-
не на мерките за енергийна 
ефективност на жилищните 
сгради. Приоритет и тази го-
дина са инфраструктурни-
те дейности за подобрява-
не на жизнената среда в об-
щината. 289 хил. лв. са за-
ложени за рехабилитация 
на уличната мрежа в града. 
Предвидени са средства за 
асфалтиране в няколко по-
малки села. Ще продължи 
финансирането на дейности 
по почистване на водосбор-
ни дерета. За разширяване-
то на газопреносната мре-
жа в гр. Генерал Тошево са 
осигурени 78 хил. лв. С 24 
хил. лв. ще се финансира 
подмяната на магистралния 
водопровод в града по част 
от ул. „Пирин“.

Продължава на 2 стр.

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Дими-
тров първи направи ритуалното зарязване на лозичката в 
дома на любезния домакин

Жоро Михайлов на най-високото стъпало на почетната стълбичка

Малкият ни град има своя
републикански шампион по муай тай

Жоро Димитров Михайлов 
– ученик в X клас на СУ “Н. 
Вапцаров” – град Генерал 
Тошево, стана републикан-
ски шампион от Държавно-
то първенство по муай тай. 
Надпреварата се проведе в 
началото на месец февруа-
ри в град Варна и събра по-
вече от 80 състезатели от 
цялата страна. Възпитани-
кът на спортен клуб “Шогун” 
(Варна) спечели своята ка-
тегория – до 75 кг. юноши-
младша възраст по безапе-
лационен начин.

Морската столица на Бъл-
гария прие домакинството 
на първото за 2018г. Дър-
жавно първенство на Бъл-
гарска конфедерация по ки-
кбокс и муай тай. То беше по 
муай тай във всички възрас-
тови групи и категории. Ор-
ганизатори на събитието бя-
ха Българска конфедерация 
по кикбокс и муай тай съв-
местно с Община Варна. До-
макин на надпреварата бе-
ше СКБИ „ТИМ” в лицето на 
главния треньор Красимир 
Димов заедно с председа-
теля на МК „ВОКИЛ” Галин 
Димов.

През двата състезателни 
дни се проведоха страхотни 
срещи, които противопос-
тавиха едни от най-добри-

те състезатели от различни 
краища на България. Битки-
те преминаха при огромен 
интерес, а впечатление на-
прави и страхотното пред-
ставяне на всички съдии, 
които показаха много висо-
ко ниво на съдийство, ка-
то това се усети в доверие-
то и спокойствието на всич-
ки състезатели и треньори. 

Организаторите обявиха, 
че в близките дни ще ста-
нат ясни имената на най-до-
бре представилите се бой-
ци от шампионата във Ва-
рна, които ще получат шанс 
да попаднат в националния 
отбор за предстоящото све-
товно първенство през ме-
сец март в Тайланд.

Припомняме, че през про-

летта на миналата година 
Жоро Михайлов стана репу-
бликански първенец от про-
велото се в Шумен Държав-
но първенство по кик бокс. 
Възпитаникът на СК “Шогун” 
(Варна) спечели титлата в 
категория до 79 кг. стил “кик 
лайт”, а с успеха си сега се 
превърна в двукратен репу-
бликански шампион.
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В плен на „Магията на любовта“

Загадъчно черно и искря-
що червено бяха офици-
алните цветове на 12 фев-
руари, когато за пореден 
път младежите от Общин-

ски младежки съвет органи-
зираха концерт по случай 
най-обичания от тях праз-
ник – Св. Валентин. Вечер-
та, в която властваха изиска-

ният стил, споделените чув-
ства, заразяващата музика 
и танци, както самите те оп-
ределиха събитието, накара 
всички гости да усетят праз-
ника по уникален начин.

Наред с хитове като „За те-
бе бях“ и „Чуй ме“, на сцена-
та звучаха и някои от най-из-
вестните световни мелодии, 
посветени на любовта. За-
едно с това абсолютните та-
ланти от хип-хоп формация 
„NNS Crew“ отново показаха 
класа, а скечът в края на кон-
церта затвърди думите на 
водещите, че любовта е по-
вече от лудост.

В концерта взеха участие 
талантливите певици – Ве-
ра Пайк, Симона Мигленова, 

Доротея Петкова, Мелиса 
Хасан, Ирен и Полина Кра-
симирови, невероятните тан-
цьори от хип-хоп формация 
“NNS Crew – ГТ”, балерини-
те – Димитрина, Николета и 
Маринела и не на последно 
място най-добрите актьори 
от Общински младежки съ-
вет с техния скеч “Магията 
на любовта”. Преди музикал-
ната магия всички гости има-
ха възможността да се сни-
мат за спомен на невероят-
ния декор за снимки израбо-
тен специално за тази вечер 
от креативната Дони Георги-
ева, да се включат в органи-
зираната “Любовна лотария” 
и да участват в изненадите 
организирани за концерта.

Проведена 
супервизия

Във връзка с реализи-
ране на дейностите по 
проект „Подкрепа за не-
зависим живот чрез Цен-
тър за почасово предос-
тавяне на услуги в до-
машна среда - Генерал 
Тошево“, финансиран по 
процедура за директно 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „Не-
зависим живот“ в периода 
8-9.02.2018 г. се прове-
де групова супервизия на 
наетите лични асистенти, 
социални асистенти и до-
машни помощници – общо 
52 лица.

Екипът за организация и 
управление на проекта на 
местно ниво извърши не-
обходимата организация 
за успешното протичане 
на планираната дейност. В 
ролята на супервизор бе-
ше г-жа Рада Апостолова 
– психолог по проекта, чи-
ято задача беше да насо-
чи и окаже професионал-
на подкрепа на практику-
ващите лични и социални 
асистенти и домашни по-
мощници. В сформирани-
те групи се обсъдиха раз-
лични проблеми и сложни 
ситуации, възникнали в ра-
ботата с потребителите. 
Обмениха се натрупан оп-
ит и знания, споделиха се 
различни гледни точки и 
преживявания.

Заради евросубсидиите

Нивите стават
предпочитана инвестиция

Увеличените европейски 
субсидии за фермерите в ком-
бинация с ръста на доходност-
та от ниви спрямо изключи-
телно ниските банкови лихви 
и стремежът на стопаните да 
уедряват земите си продължа-
ват да движат нагоре пазара 
на земеделска земя. В резул-
тат фермерите търсят гъвкави 
схеми и алтернативни начини 
за купуване на поземлени имо-
ти, с които да могат да канди-
датстват за подпомагане.

За тази година предвидени-
те средства за директни пла-
щания за площ и по различ-
ните програми са в размер на 
2.91 млрд. лв., което е с над 
400 млн. лв. повече в сравне-
ние с 2017 г. Голяма част зе-
меделските производители 
търсят финансиране чрез спе-
циализирани земеделски кре-
дити, а други се насочват към 
търсене на земя, която да пла-
щат на вноски.

Покупката на земя е от-
лична възможност за земе-
делските стопани да окруп-
нят парцелите си и да разши-
рят стопанствата си, коменти-
рат специалисти на пазара за 
недвижими имоти. Комасаци-
ята увеличава производител-
ността, намалява разходите 
и води до по-ефективно и мо-
дерно земеделие. Окрупнява-
нето на терени е важно и за 
формирането на по-добра це-
на на земеделските площи. 
Комасираните имоти държат 
доста по-висока цена в срав-

нение със средната за даден 
регион и собствениците й мо-
гат да спечелят значително 
повече, ако в последствие ре-
шат да я продават. Експерти 
припомниха, че един от най-
големите проблеми в българ-
ското земеделие е разпокъса-
ността. Земеделската земя в 
страната ни е около 52 млн. 
дка, но тя е раздробена на 
близо 25 млн. парчета.

За 2016 г. осреднената це-
на на декар в България е око-
ло 761 лв., като за последни-
те шест години стойността и 
се е увеличила тройно, сочат 
данните на Националния ста-
тистически институт. Очаква-
нията са трендът да се запази 
и през следващите няколко го-
дини и годишното оскъпяване 
да е в рамките на 4-5%. Заси-
лен интерес към земеделска 
земя се наблюдава и от ин-
веститори, които търсят нис-
корискови инструменти и до-
бра доходност за вложенията 
си. Все повече хора гледат на 
поземлените имоти като на ин-
вестиционен актив.

Нивите са предпочитани, 
тъй като имат слаба зависи-
мост от икономическите и по-
литическите процеси и от дру-
га страна ниска волатилност 
към традиционни класове ин-
вестиционни активи. При зе-
мята не се наблюдават резки 
скокове и спадове както при 
недвижимите имоти, на ка-
квито станахме свидетели по-
следните години.

Есенниците са в много
добро състояние

Въпреки почти безснеж-
ната зима посевите на зър-
нено-житните култури са в 
много добро състояние. То-
зи коментар пред медиите в 
областта беше направен от 
проф. Иван Киряков завеж-
дащ отдел „Селекция на зър-
неножитни и бобови култури” 
в Добруджанския земедел-
ски институт – Генерал То-
шево, по време на специали-
зираното изложение „Борса 
за семена и посадъчен мате-
риал”, което се проведе пре-
ди седмица в Добрич. Спо-
ред специалиста по полета-
та в Добруджа има достатъч-
но влага. “Снежната покрив-

ка е малка, но пък темпера-
турите не са падали твърде 
много и не са се задържа-
ли ниски дълго време. Зато-
ва твърдим, че няма усло-
вия за развитие на болести 
по пшеницата”, заяви проф. 
Киряков.

Стопанските производите-
ли считат, че годината повта-
ря климатичните условия от 
2015/16 година, но съветът 
на проф. Киряков към земе-
делците е да не торят рано, 
защото има опасност посе-
вите да полегнат през март-
април. Наторяването съвсем 
спокойно може да започне в 
края на февруари.

Плащаме данъците си в
НАП с карти и без такси

Данъците и осигуровките 
вече могат да се превеждат 
в НАП от банкови карти и без 
такси, съобщават от пресцен-
търа на приходната агенция. 
Описват се и двата възможни 
начина, по които може да ста-
не плащането.

Първият, най-лесен, е чрез 
новата услуга на НАП, дос-
тъпна чрез портала за елек-
тронни услуги на НАП, коя-
то функционира 24 часа в де-
нонощието, седем дни в сед-
мицата. Без такси клиенти-
те на НАП могат да преведат 
задълженията си и чрез ин-
сталираните физически ПОС 
терминали на работните мес-
та в салоните за обслужване 
на НАП.

Освен, че са безплатни, 
другото предимство на кар-
товите преводи чрез т. нар. 
“виртуален ПОС терминал” 
и физическите ПОС терми-
нали на НАП, е че плащане-

то се отразява веднага в да-
нъчно-осигурителната смет-
ка на клиента. Това означа-
ва, че задълженията се пога-
сяват на момента, а не за 24 
или повече часа, както е при 
традиционните банкови пре-
води. От НАП обръщат вни-
мание обаче, че когато се 
плащат задължения към дру-
ги институции (например гло-
би от КАТ) или задължения, 
които са в процес на принуди-
телно изпълнение, погасява-
нето им се отразява след до-
пълнителна обработка и раз-
пределение и отнема повече 
време.

Към момента безплатните 
преводи са достъпни за при-
тежателите на банкови кар-
ти Mastercard и Maestro, как-
то и Bcard на БОРИКА. По-
късно през годината се очак-
ва и собствениците на карти 
Visa също да имат достъп до 
тази услуга.

ДЗИ е продал едва една
трета от семената си

Добруджанският земедел-
ски институт – край Генерал 
Тошево осигурява годишно 
около 1000 тона семена пше-
ница – от предходната годи-
на и ново производство. През 
последните 3-4 години обаче 
е спаднала реализацията на 
семената и тя се е насочила 
към чужбина – Турция и Гър-
ция. Тази година са продаде-
ни около 350 тона на българ-
ския пазар.

Реколта 2017-а се прода-
ва за 850 лв. за тон, а рекол-
та 2016-а – за 650 лв за тон. 
В момента се появяват ин-
формации, че от 2019 годи-
на в Турция производителите 
ще бъдат задължени да се-
ят сертифицирани семена за 
пшеницата. Това ще доведе 
до повишаване на интереса 
на турските фирми към бъл-
гарските сортове, а очаквани-
ята на ДЗИ са именно за купу-
ване на елитни семена от ин-
ститута.

В Румъния, Украйна и Ка-
захстан има регистрирани хи-
бриди на института в техните 
сортови листи. Там обаче го-
лям проблем е изплащането 
на авторското право.

„Това, че голяма част от 
зърнопроизводителите сами 
си правят семената е постоя-
нен проблем, тъй като в Зако-
на за посевния и посадъчния 
материал категорично е отбе-
лязано, че може да се използ-

ват и т.нар. “фермерски семе-
на” – не за търговия, а за соб-
ствено производство” – заяви 
проф. Иван Киряков, завеж-
дащ отдел „Селекция на зър-
неножитни и бобови култури” 
в Добруджанския земеделски 
институт – Генерал Тошево. 
Според него, това е практика 
при 70-80 процента от земе-
делските производители, ка-
то посочи, че няма точна ста-
тистика. Дори има договорка 
между производители за ма-
сов посев на различни сорто-
ве, които след това си ги раз-
менят. „В това няма кой знае 
колко лошо, но, ако един сорт 
се възпроизвежда дълго вре-
ме, той губи своите качест-
ва и пада добивът. Други-
ят проблем е, че се предраз-
полага развиването на боле-
сти” – добави той и даде ка-
то пример чернилката по на-
хута. Киряков допълва, че 
при производството на семе-
на от фермери се нарушават 
авторските права на създате-
лите на сортовете, тъй като 
те на практика не получават 
дължимите им средства.

Според специалистите не 
може да се твърди, че Бълга-
рия е добра земеделска дър-
жава, при условие, че в пол-
ското производство ние има-
ме основно 4 култури, две с 
две несъвместими. Сее се 
пшеница или ечемик, цареви-
ца, рапица и слънчоглед.

ОС прие Бюджет 2018
Продължава от 1 стр.
По главната улица в гра-

да предстои поетапна смя-
на на осветителните тела 
с нови, енергоспестяващи 
лед лампи. В хуманитарна-
та сфера акцентът е поста-
вен върху нормалното функ-
циониране на образовател-
ната система, както и обез-
печаването на читалищната 
дейност и културния кален-
дар. Общината ще заде-
ли 50 хил. лв. за изгражда-
не на паметник на Апостола 
на свободата Васил Левски. 
Нов акцент в социалната по-

литика е включването в бю-
джета на 50 хил. лв. за обез-
печаване пилотните дейнос-
ти по предоставяне на без-
платни карти за пътуване на 
пенсионери и социално сла-
би жители от района до об-
щинския център. Малко над 
60 хил. лв. са осигурени за 
работата на Център за об-
ществена подкрепа, който 
от началото на годината е 
държавно делегирана дей-
ност. В Бюджет 2018 е зало-
жено увеличение на работ-
ните заплати в администра-
цията, средно с 10 %.

Разпределена беше държавната
субсидия за народните читалища

На 12 февруари в сградата 
на Общинска администрация 
в съответствие с изисквани-
ята на чл.22 и чл.23, ал.1 от 
Закона за народните читали-
ща, Закона за държавния бю-
джет на Република България 
за 2018 г. и заповеди на кме-
та на община Генерал Тоше-
во, се проведе Второ засе-
дание на комисия със зада-
ча разпределяне на субсиди-
ята за 24-те народни читали-
ща на територията на Общи-
на Генерал Тошево. Седмица 
преди това беше проведе-
но и първото заседание, на 
което бяха приети Вътрешни 

правила за работата на коми-
сията.

В заседанието взеха учас-
тие Георги Георгиев – за-
местник-кмет, като предста-
вител на Община Генерал 
Тошево и председатели на 
читалищните настоятелства 
или писмено упълномоще-
ни посредници на народни-
те читалища от общината. С 
Решение № 1 комисията раз-
предели годишната държав-
на субсидия за народните чи-
талища от община Генерал 
Тошево между 24-те дейст-
ващи читалища в общината, 
като запази вече утвърдена-

та субсидираната численост.
Общата държавна субси-

дия за читалищата от Общи-
на Генерал Тошево за 2018 
година е в размер на 376 
875 лева при запазена субси-
дирана численост от 45 суб-
сидирани бройки. Стандар-
тът за субсидирана бройка 
по Бюджет 2018 е в размер 
на 8 375 лева. Предоставяне-
то на бюджетни средства за 
народните читалища имат за 
цел да подкрепя и стимули-
ра тяхната дейност, съобраз-
но възложените им със За-
кона за народните читалища 
функции.

Момент от заседанието на комисията

Колкото и да е малка, снежната покривка предпазва по-
севите

На 14 февруари в СУ “Н. Вапцаров” представители на 
Младежкия клуб на БЧК поднесоха изненада на своите съ-
ученици в училището. Всички младежи получиха подарък с 
формата на сърце и “валентинки” с пожелания: “Нека всеки 
ден от годината бъде за вас ден на влюбените!”

Трифон Зарезан (Ден на лозаря) е български народен празник в чест на свети Три-
фон. Празнува се от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите на 14 
февруари. Той е сред най-устойчивите, но и най-противоречиви и сложни по своя-

та историческа същност обичаи в българския народен календар. Това е трудов обичай, 
свързан с първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата – пролет-
ното и зарязване.

Обредната храна за лозето се приготвя от жените – питка, украсена с фигури от тес-
то във формата на лозов лист или грозд, варена, пълнена с ориз кокошка, сирене, слани-
на; туршия, луканка, „бабяк“ (напълнен стомах с месо) и др. Освен това се занася и бъкли-
ца с червено вино или ракия, украсена с чимшир, здравец, бръшлян, вързана с червен конец. 
Косерът с който ще се зарязва, предврително се почиства и се наточва добре. Обичаи-
те повеляват да се омеси хляб – пресен или квасник, да се свари кокошка, която по тра-
диция се пълни с ориз или булгур. Като се свари кокошката се препича на саджак. В но-
ва вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива торби на рамо 
мъжете отиват на лозето.

В ритуала за подрязване за берекет на гроздето, мъжът се обръщал на изток, прекръ-
ствал се тържествено и с косер отрязвал от три главини няколко пръчки. Отрязаното 
място се поливало с червено вино и благославяло с думите: “Колкото капки, толкоз коли 
грозде!”. С подрязаните клонки се украсявало бъклицата с вино, калпаците на мъжете, 
иконите у дома. Някой пък ги хвърляли във водата, за да тече виното така като реката.

Отличените винари през тази година бяха както следва:
Първо място бяло вино: Димитър Андонов, Първо място червено вино: Димитрин Ди-

митров Михайлов, Първо място розе: Тодор Илиев. За винар на годината беше опреде-
лен Тодор Илиев (на снимката).

Събрание
Туристическо дружество 

„Добруджанец”, град Генерал 
Тошево, област Добрич ще 
проведе годишно отчетно съ-
брание на 23.03.2018г от 18.00 
ч в Залата на Клуба на инвали-
да – Улицата на услугите при 
следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС 
на ТД „Добруджанец” за 2017 г;

2. Отчет на Контролния съ-
вет за работата на УС за 2017 г;

3. Приемане и освобожда-
ване на членове на ТД „Добру-
джанец”;

4. Приемане на програма за 
работата на ТД през 2018 г. и 
бюджет за нейното осъществя-
ване;

5. Разисквания по горните 
точки и вземане на решения;

6.Избор на делегат за учас-
тие в Общото събрание на 
БТС;

7. Разни.
При липса на кворум от 

50%+1 членове на дружество-
то, събранието ще се проведе 
1 час по-късно на същото мяс-
то.

УС на ТД „Добруджанец”
Генерал Тошево

Кратки новини
През миналата седмица град 

Генерал Тошево беше домакин 
на изложение на продуктите на 
фирма “Декалб”. През минала-
та година 80% от фермерски-
те стопанства на общината са 
прилагали продуктите именно 
на тази фирма – основно ца-
ревични семена. Търговски-
ят представител Дилян Димов 
който отговаря на районите на 
Добрич и Варна направи крат-
ка презентация на най-новите 
сортове царевични хибриди. 
Той ги съпостави с по-старите 
предложения на база техноло-
гичното представяне за година-
та. Представени бяха и най-но-
вите технологии за отглежда-
нето на царевица които са под-
ходящи за тези нови царевич-
ни хибриди.

* * *
Сред общопрактикуващи-

те лекари в цялата област До-
брич има недоволство, но про-
тести засега няма да има. Лич-
ните лекари искат за добол-
ничната помощ да бъдат за-
деляни повече пари, за да се 
извършва качествена профи-
лактика. Недоволство има и 
заради неизплатени суми за 
разликите от потребителски 
такси. Джи-питата искат и по-
вишаване на размера на по-
требителската такса.

* * *
Стартира приема по мярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански 
продукти”

По мярката се финансират 
до 50 % от разходите за про-

екти извършване на инвести-
ции в производствени сектори, 
свързани с преработката/мар-
кетинга на селскостопански 
продукти. Финансова помощ 
се предоставя за извършване 
на инвестиции, свързани със 
закупуване или инсталиране 
на нови машини, съоръжения, 
специализирани транспортни 
средства (напр. хладилни) и 
оборудване земя и сгради, из-
граждане, и модернизиране на 
сгради и помещения свърза-
ни с производството (изпълне-
нието на проекта), др. Размер 
на левовата равностойност на 
общите допустими разходи за 
един проект може да е между 
на 15 000 евро и 2 000 000 ев-
ро. Приемът ще се осъществи 
през интегрираната система 
за управление и наблюдение 
(ИСУН), в периода от 14 фев-
руари до 16 май 2018 г.

Щрихи от миналото
Тази снимка беше любезно предоставена на редакцията 

на вестник “Добруджански глас” от кмета на село Красен 
Тошко Тачев. Фотосът е направен преди близо 90 години – 
през далечната вече 1930 година и на нея се вижда пазарът 
на тогавашното село Каралии.

Тошко Тачев обясни, че притежава още няколко подоб-
ни снимки от същата година които жители на село Кра-
сен са му давали през годините. На друг един от фотоси-
те се вижда човек с каруца който продава петли и кокошки, 
затворени в специални кафези. Честа практика през онези 
години е била размяната на стоки. “На един такъв пазар в 
много случаи хората просто са разменяли най-различни не-
ща. Плодове за зеленчуци, предмети от бита, които за ед-
ни са непотребни, а за други истинско съкровище. Най-мно-
го обаче хората са продавали собствена продукция”, обяс-
ни кметът на село Красен.

“Ритуално посрещане”
След дългото лутане
по прашните друми
със чужди мъже,
завръщам се –
пияна от съвест и мъдрост,
от болка и радост,
в твойте нозе.
Очакваш ме, знам,
в семейното ложе,
тъй мрачно студено,
самотно и празно,
обвито във срам.
И пазиш за мен
онази любов благородна,
сияйна и чиста
като в храм.
Изранени до кръв,
краката несигурно

прекрачват
заветния праг.
Тежат им години
през пътеки измамни,
с бодливи треви
и лицемерни капани.
Ръцете, прободени
от хорските думи,
от плач на жени,
от приятел и враг,
сънуват
отколешни спомени,
сгушени
в две топли длани.
Ще измиеш ли
нежно
наранени крака,
и ръце и душа?

Ще приемеш ли
блудницата –
само лъч
от щастливи
отминали дни?
Ако тихо
вратата затвориш,
обричаш я
на самота…
С чаша вино
в ръка ти целуваш
премръзнали устни
със заветните думи
“Любов, остани!”

Марияна Стоянова
Гр. Силистра

“Вино и любов, любов и вино”
По случай 14 февруари – 

денят който обединява два 
великолепни празника – на 
влюбените и винарите, НЧ 
“Светлина – 1941” – град 
Генерал Тошево по тради-
ция организира литерату-
рен конкурс на тема “Вино 
и любов, любов и вино”. Ин-
тересът към предизвикател-
ството и тази година беше 
голям, като 21 участника от 
цялата страна се включиха 

в него. Независима комисия 
определи победителите и 
най-добрите произведения. 
Напълно единодушно на 
първо място беше класира-
но стихотворението “Риту-
ално посрещане” на Мариа-
на Стоянова от Силистра. 
Вторите награди бяха две и 
отидоха при Димитричка Бо-
рисова от Силистра за про-
изведението “Вино и любов” 
и при Кина Маринова също 

от Силистра за “Петък ве-
чер”. На трето място беше 
класирано стихотворението 
“Горчиво вино си, любов” на 
Генка Богданова от Ямбол. 
Организаторите на конкур-
са обявиха и две поощри-
телни награди – за Йордан-
ка Радева от Разград за “Ко-
гато някой посади дърво за 
мен” и за Снежанка Георги-
ева от Генерал Тошево за 
“Копнение”.

Един от магнетичните танци на балерините
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- Защо си толкова замислен?
- Ами, чудя се какво ли правят жените?
- Е, или плетът или са си намерили мъже…
- А, ами тя моята не знае да плете…

След уикенда рибар разказва:
- Вчера хванах огромен сом! Два часа се борих – едва го 

извадих от водата! Преметнах го на гърба си и изведнъж 
гледам срещу мен пазача на водоема!

- И какво направи със сома?
- Бързо го скрих в джоба си!

* * *
Мъж става в 4:30 сутринта, облича се, събира си такъми-

те за риба и тръгва на риболов. Излиза от блока, а навън 
– дъжд, гръмотевици, вятър. Мъжът се прибира обратно, 
връща се в леглото при жена си и казва:

- Навън какво е… Истинска буря, не е истина.
- А пък моят отиде за риба... - отговаря сънено тя...

Виц на броя

Ред за финансиране на
спортните клубове

Съгласно чл.9 от действа-
щата Наредба за условия-
та и реда за финансиране на 
спортните клубове в Общи-
на Генерал Тошево трябва в 
срок до 28 февруари 2018 г. 
да се представи в деловод-
ството на Общинска адми-
нистрация заявление по об-
разец, както и следните до-
кументи:

1. Документ за регистра-
ция (актуално състояние).

2. Информация за наличие 
(по възможност) на квалифи-
цирани кадри в съответния 
спорт (копие на дипломи или 
официален документ за тре-
ньорска правоспособност).

3. Удостоверение за ли-
цензия, издадена от Ми-
нистерството на младежта 
и спорта, или съответната 
спортна федерация.

4. Удостоверение от На-
ционалната агенция по при-
ходите за липса на публични 
задължения.

5. Информация за картоте-
кирани състезатели.

6. Проект за разпределе-
ние на очакваните средства.

7. Справка за постижения 
и класирания на местни, ре-
гионални, държавни, балкан-
ски, европейски и световни 
състезания през предходна-
та година, като всеки спор-
тен клуб има право да отчете 
най-много 3 класирания по 
избор за всеки свой състеза-
тел или отбор, независимо в 
коя възрастова група и в кое 
състезание индивидуално 
или отборно е взел участие.

8. Отчет за отпуснатите и 
изразходвани средства за 
предходната бюджетна го-
дина, утвърдени от главния 
счетоводител на Община Ге-
нерал Тошево, ако през пре-
дходната година спортният 
клуб е получил финансиране 
по настоящата наредба.

Моля да спазите гореука-
заната процедура при кан-
дидатстване за финансира-
не на дейността Ви.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Общината

Изгодни оферти
КУПУВАМ земедел-

ска земя (10-15 дека-
ра) в землищата на села-
та Преселенци, Люляко-
во, Василево, Горица, Ма-
лина, Писарово, Присад, 
Равнец, Пленимир, Къ-
пиново, Изворово, Сняго-
во или Кардам. Допълни-
телна информация на тел. 
0888/565-256.

ПРОДАВАМ „Паулов-
ния” – разсад 1,5 метра 
плюс доставка. Справки на 
тел. 0889/976-654.

КУПУВАМ или наемам 
земеделска земя, плащам 
авансово 120 лева на де-

кар в землищата на град 
Генерал Тошево и селата 
Равнец, Пленимир, При-
сад, Люляково и Къпиново. 
Справки на тел. 0876/088-
868.

ПРОДАВАМ земеделска 
земя 4,375 дка в земли-
щето на Генерал Тошево. 
Справки на тел. 0893/405-
886.

ТЪРСЯ квартира в Ге-
нерал Тошево. Справки на 
тел. 0894/062-745.

ПРОДАВАМ апартамент 
на ул. „3 март” №40, вх. „б” 
в Генерал Тошево. Справ-
ки на тел. 0988/721-138.

Покана за събрание
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет 

на Сдружение с нестопанска цел “Футболен клуб “СПОР-
ТИСТ 2011” – град Генерал Тошево свиква редовно годиш-
но Общо отчетно събрание на сдружението, което ще бъ-
де проведено на 15.03.2018 година в 18:00 часа, в сгра-
дата на стадион “Спортист” – град Генерал Тошево, при 
следния дневен ред:

1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за 
дейността на сдружението през 2017 година;

2. Приемане и освобождаване на членове на сдруже-
нието;

3. Приемане на бюджета на сдружението за 2018 годи-
на;

4. Разни;
При липса на кворум, Общото събрание ще се прове-

де в същия ден на същото място и при същия дневен ред 
от 19:00 часа

Председател на УС на СНЦ “Футболен клуб
“СПОРТИСТ 2011” – град Генерал Тошево

Четирима отиват на съд
за кражба на кошери

Районната прокуратура в 
Генерал Тошево е предала 
на съд четирима души, из-
вършили кражба на 88 ко-
шера заедно с пчелните се-
мейства. Стойността на от-
нетото от владението на зе-
меделския производител 
Иван Иванов е 20 273 лева. 
Апашите са действали след 
предварителен сговор с 3 
превозни средства.

31-годишният Ивайло И. 
и 29-годишният Васил Г. са 
извършили престъпление-
то в условията на опасен ре-
цидив. За съучастника им – 
37-годишния Данаил П., де-
янието е при условията на 
повторност. Срещу Ивайло 
и Данаил се водят и други 
наказателни производства, 
а в момента Данаил в ар-
еста по друго производство 
за държане и разпростране-
ние на наркотици. Четвърти-
ят съучастник и инициатор 
за кражбата – 33-годишният 
Здравко Д., също като оста-
налите е осъждан.

На 18 март 2014 г. ве-
черта четиримата подсъди-
ми отишли с три автомоби-
ла в имота на земеделския 
производител в село Кали-
на. Там се намирал пчелин 
с 230 пчелни кошера. Цел-
та била да откраднат коше-
рите, които впоследствие да 
продадат. След като разби-
ли катинара, подсъдимите 
влезли с двата микробуса 
в двора и натоварили общо 
56 кошера. Здравко Д. по-
знавал човек от Варна, на 

когото щели да ги продадат 
заедно с пчелните семей-
ства срещу 100 лева на ко-
шер.

По уговорка с купувача ко-
шерите трябвало да бъдат 
доставени до силистренско-
то село Главан. Там подсъ-
димите разтоварили открад-
натото, а купувачът им пла-
тил 5 600 лева. Мъжете се 
върнали обратно в село Ка-
лина и натоварили още 32 
кошера. На повторното оти-
ване към село Главан след 
полунощ джипът на подсъ-
димия Данаил П. бил засе-
чен от полицейски пост, от 
който успял да избяга с ви-
сока скорост. Малко по-къс-
но полицейските служители 
забелязали два микробуса, 
които не спрели на подаде-
ния от тях сигнал. След пре-
следване, в което микробу-
сът, управляван от подсъди-
мия Ивайло И. засякъл пътя 
на полицейската кола и едва 
не го ударил, подсъдимият 
изгубил контрол и се спрял 
в пътната канавка. Ивайло и 
Здравко успели да избягат 
през нивите. При провер-
ка полицейските служители 
установили, че в микробуса 
има 32 кошера. По регистра-
ционните табели на кошери-
те бил открит собственикът 
на пчелина и установено, че 
те са откраднати.

Предстои делото срещу 
четиримата подсъдими да 
бъде насрочено за разглеж-
дане в Районния съд в Гене-
рал Тошево.

Централно военно окръжие

О Б Я В А
Министерството на отбраната и Централно военно ок-

ръжие, чрез Военно окръжие втора степен – Добрич, уве-
домяват всички заинтересовани, че през 2018 г. Военно 
формирование 22160 – Плевен, за времето от 12 март до 
4 април и от 1 до 26 октомври 2018 г. планира провеж-
дането на курс „Начална военна подготовка” за български 
граждани без военна подготовка по член 59 от ЗОВС на 
Република България. Желаещите да участват в курса по-
дават заявление във Военно окръжие – Добрич. Успеш-
но завършилите обучението се ползват с предимство при 
кандидатстване за военна служба или за служба в добро-
волния резерв.

О Б Я В А
за всички български граждани без военна подготовка, 

желаещи да получат такава в организираните от 
Министерството на отбраната курсове, че времето, 

мястото и продължителността на курсовете за 
български граждани без военна подготовка по чл. 59  

от ЗОВС на РБ през 2018г. са, както следва:
1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. 

Плевен – начало на курса: 12.03.2018 г., край на курса: 
05.04.2018 г.

2. НВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново – начало на кур-
са: 10.04.2018 г., край на курса: 04.05.2018г.

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна – начало на курса: 
23.07.2018 г., край на курса: 17.08.2018 г.

Желаещите да участват в курса български граждани без 
военна подготовка, следва своевременно да подадат за-
явление във военно окръжие – Добрич. Успешно завър-
шилите обучението, се ползват с предимство при канди-
датстване за военна служба или за служба в добровол-
ния резерв.

Повече информация за условията и реда за кандидат-
стване в различните конкурси, може да получите от офи-
са за водене на военен отчет към общината или на теле-
фон: 0888 321 253, както и от сайтовете на Централно во-
енно окръжие: www.comd.bgи Министерство на отбраната: 
www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите 
за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - До-
брич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където 
се подават необходимите документи.

В началото на мина-
лата седмица беше да-
ден стартът на “Учени-
чески игри 2018” в общи-
на Генерал Тошево. Игри-
те стартираха с двубои 
по волейбол и тенис на 
маса в различните въз-
растови групи за учени-
ци от учебните заведе-
ния на територията на 
цялата община. Първите 
срещи се проведоха в за-
лата на СУ “Н. Вапцаров”, 
а интересът към тях бе-
ше доста голям, като се 
получиха и много любо-
питни резултати. Игри-
те продължават с тур-
нирите по футбол между 
училищата, като двубо-
ите трябва да се прове-
дат рано през пролетта 
при хубаво време.


