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Малка част от обработената отсечка между селата Ка-
лина и Василево.

По 3 мерки на ПРСР ще
кандидатства Общината

Община Генерал Тоше-
во има подготвени проек-
ти, с които да кандидатства 
за финансиране по три мер-
ки от новия прием на Програ-
мата за развитие на селски-
те райони. Това е обяснил за 
Дарик кметът на Общината 
Валентин Димитров.

По тази европрограма сме 
на етап оценителна комисия 
с проект за 5 милиона ле-
ва за подмяна на 12 кило-
метра водопровод в села-
та Кардам, Спасово и Люля-
ково. Новите проектни пред-
ложения ще бъдат за ремонт 
на улици, училищна инфра-
структура, реконструкция на 
спортната зала в града.

По програмата за тран-
сгранично сътрудничество 
Румъния - България през та-
зи година се чака окончател-
но одобрение по два проекта 
- за ремонт на читалищата в 
Кардам и Спасово и на двора 
на историческия музей в об-

щинския център.
На 10 януари се състоя 

публичното обсъждане на 
бюджета за 2018 година. 
Размерът му е около 13 ми-
лиона лева. Предвижда се, 
както и през миналата го-
дина, мащабна капиталова 
програма на стойност около 
2 милиона лева, предназна-
чена основно за ремонти и 
съобразена с желанията на 
хората по места.

И през настоящата годи-
на ще продължи инициати-
вата „Попитай кмета”, на коя-
то всеки месец Валентин Ди-
митров ще посещава различ-
ни населени места, за да от-
чете дейността си и да чуе 
предложения, мнения и кри-
тики. Основните проблеми, 
които се очертават по време 
на тези приемни, са водопо-
даването, постоянно разко-
паните улици и безработица-
та, е посочено в публикация-
та на Дарик.

Работна среща с кмета на Общината
Областният управител 

Красимир Кирилов заедно 
със своите заместници Кра-
симир Николов и Живко Же-
лязков проведоха преди ня-
колко дни работна среща 
с кмета на Община Гене-
рал Тошево Валентин Ди-
митров. Кметът на добру-
джанската община сподели 
с г-н Кирилов и екипа му как 
са преминали срещите с ми-
нистър-председателя Бой-
ко Борисов и омбудсмана 
на Република България Мая 
Манолова във връзка с про-
ведения референдум на те-
риторията на общината по 
повод инвестиционното на-
мерение на „Русгеоком БГ” 
ЕАД за добив на газ.

„Разбрах, че Национална-
та агенция на зърнопроиз-
водителите е провела сре-
ща с министъра на земеде-
лието, храните и горите Ру-
мен Порожанов. Аз лично 
съм обнадежден и вярвам 
в добрия изход за поминъ-
ка и здравето на хората от 
общината, за хляба на Доб-
руджа”, коментира г-н Дими-
тров.

В рамките на срещата 
кметът сподели с Областния 
управител, че макрорамката 
на бюджета на общината за 
2018 г. е в размер на 13 млн. 
лева, като се залагат 2 млн. 
лева собствени приход в ка-
питаловата програма на об-
щината. „Пълният размер на 

капиталовата програма ще е 
около 10 млн. лева, тъй ка-
то имаме одобрени проекти, 
които изпълняваме и ще из-
пълним”, каза кметът на Об-
щина Генерал Тошево.

През настоящата годи-
на ще стартира енергийно-
то обновяване на още две 
жилищни сгради в Гене-
рал Тошево, одобрените по 
програмата пет обществе-
ни сгради вече са обновени, 
тече ремонтът на други два 
жилищни блока в града от 
общо одобрените шест жи-
лищни сгради. Кметът и еки-
па му залагат и реновиране 
на общинската пътна мре-
жа по отсечката Балканци - 
Дропла.

Кратки
новини
СПОРТЕН КЛУБ 

„Алексия” - Добрич, и На-
родно читалище „Светли-
на 1941” - Генерал Тоше-
во, сформират начинаеща 
група за спортни и танцо-
ви мажоретки за момичета 
на възраст от пети до осми 
клас. Треньор на начина-
ещата група е Ваня Колева.

Записванията стават 
всяка сряда и всеки петък 
от 15.00 часа в Народно чи-
талище „Светлина 1941”. 
Допълнителна информа-
ция за изискванията на но-
вата форма на обучение 
може да получите на теле-
фони 0892/242-610 (Ваня 
Колева) и 05731/22-14.

Продължава записване-
то и за останалите форми 
на обучение към читалищ-
ната Школа по изкуствата. 
На всички класове, които се 
водят от доказани профе-
сионалисти, се гарантират 
по няколко участия през го-
дина в концерти и празнич-
ни програми.

ЗАСИЛЕН остава кон-
тролът на места с висо-
ка концентрация на нару-
шения в горите, съобща-
ват от СИДП. Само през 
последните дни на терито-
рията на Държавно горско 
стопанство „Генерал Тоше-
во” са съставени два акта 
и констативен протокол за 
незаконна сеч на дърва за 
огрев. Със застудяване на 
времето е възможно нару-
шенията да се увеличат.

МИГ Балчик - Генерал Тошево

Одобрена кандидатура
Министерството на земе-

делието, храните и горите 
публикува на своята офи-
циална страница списък с 
одобрените заявления, по-
дадени в рамките на втора-
та процедура по Програмата 
за развитие на селските ра-
йони за периода 2014-2020 
година „Прилагане на опе-
рации в рамките на страте-
гии за Водено от общности-
те местно развитие“ на мяр-
ка 19 ВОМР. В края на мина-
лата година управляващият 
орган приключи с оценката 
на стратегиите за Водено от 
общностите местно разви-
тие, а сега стана ясно, че са 
одобрени общо за страната 
25 броя заявления, класира-
ни в низходящ ред до разме-
ра на наличния бюджет.

Сред одобрените канди-
датури е и тази на Сдруже-
ние “Местна инициативна 
група Балчик - Генерал То-
шево”, класирана на десе-
то място. Сдружението меж-

ду двете общини ще разви-
ва и утвърждава европей-
ски практики и подходи за 
децентрализирано развитие 
на селските райони.

Местната инициативна 
група беше създадена на 
18-ти март миналата годи-
на, а сред някои от основ-
ните цели, които си поста-
вя организацията с несто-
панска цел, са подпомага-
не устойчивото развитие на 
територията на общините 
Балчик и Генерал Тошево; 
подкрепа за развитието на 
отраслите на селското сто-
панство и стимулиране раз-
витието на неземеделски-
те икономически дейности; 
подкрепа за подобряване 
на инфраструктурата и ця-
лостния облик на населе-
ните места от територията 
на общините Балчик и Ге-
нерал Тошево; повишава-
не на заетостта и увелича-
ване на доходите на мест-
ните жители.

Публично обсъждане
На 10 януари в сградата 

на Общинска администрация 
се проведе публично обсъж-
дане на проектобюджета за 
2018 г. на Община Генерал 
Тошево. На срещата при-
състващите можеха да дадат 
своите мнения, предложения 
и препоръки пред кмета Ва-
лентин Димитров и неговия 
екип. Интерес към събитие-
то не липсваше, като голя-
ма част от присъстващите 
отправиха своите идеи. Го-

ляма част от въпросите бя-
ха свързани с възможности-
те за подобряване на инфра-
структурата в някои от чита-
лищата и детските градини 
на територията на община-
та. Публичното обсъждане 
на проектобюджета предше-
ства гласуването на Бюджет 
`2018 на Община Генерал 
Тошево по време на първо-
то редовно заседание на Об-
щинския съвет по-късно през 
този месец.

Успешна кампания
В рамките на една седми-

ца дългата два километра 
отсечка между селата Кали-
на и Василево бе почистена 
от висока храстовидна рас-
тителност по банкета, как-
то и от надвиснали над пъ-
тя клони. Дейностите се из-
пълниха с цел осигуряване 
на безопасност на движение-
то и във връзка със снегопо-
чистването на междуселски-
те пътища.

Кампанията е част от пре-
вантивната дейност на Об-
щина Генерал Тошево за 
нормална експлоатация на 
общинската пътна мрежа при 

зимни условия. За изпълне-
нието й е сключен договор с 
пътно-поддържаща фирма, 
оборудвана с необходима-
та специализирана техника и 
инвентар.

Само през миналата го-
дина бяха почистени над 20 
километра общинска път-
на мрежа между населените 
места. Акцията обхвана от-
сечките Калина - главен път 
Добрич - Преселенци - Спа-
сово, Дъбовик - Пчеларово, 
Красен - Росен - Краище, Ро-
сица - Лозница, Средина - 
главен път Генерал Тошево 
- Каварна.
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Мобилната изложба бе открита от директора на Исто-
рическия музей в Попово Пламен Събев и заместник-кмета 
на Общината Георги Георгиев.

Пред 140-годишнината от Освобождението на Добруджа от турско робство

Малко известни факти за боя при Пчеларово и Зограф
На 27 януари ще се на-

вършат 140 години от Ос-
вобождението на Добруджа 
от петвековното турско роб-
ство. Покойният вече юрист 
и краевед Стоян Иванов из-
даде през месец август 1989 
г. книгата си „Из миналото 
на Пчеларово”, в която са 
публикувани малко извест-
ни факти за битката при Ели 
бай (Пчеларово) - една от 
решаващите за освобожде-
нието на цяла Добруджа. В 
своя признат от критиката 
си труд Иванов пише:

На 06 януари 1878 г. Пър-
ва донска казашка дивизия 
потегля към Ели бей. Бо-
ят е станал два дни по-къс-
но, представа за който до-
биваме от подробното доне-
сение на командира на Пър-
ва бригада на Първа донска 
дивизия: „Около 1 часа след 
обяд шеста сотня, равнява-
ща се на един ескадрон в ка-
зашката конница, намираща 

се в авангард пред входа на 
Ели бей, завърза престрел-
ка с една верига от непри-
ятелската конница и я из-
тласка зад селото; появи-
ха се сгъстени конни час-
ти, извикана беше на пози-
ция 11-та донска конна бата-
рея. Няколко съвсем удачни 
изстрела от 1,200 сажена (1 
сажен = 2,134 метра) с обик-
новени гранати разпръсна-
ха неприятелските колони 
на една гъста верига, коя-
то се беше разположила на 
протежение от 3 версти (1 
верста = 1,060 метра), като 
постепенно усилваше левия 
си фланг и центъра с явно-
то намерение да обходи на-
шия десен фланг. Неприяте-
лят се приближи и даже ус-
пя да заеме каменното гро-
бище. Полковник Слюсарев 
даде заповед на сотника Па-
хомов, щото първа сотня на 
шести взвод да посрещнат 
неприятеля на пики, а вой-

сковия старшина Холерский 
да спеши една сотня и с дру-
гата, която е на коне, да от-
крие огън. Проявената от 
неприятеля дързост доведе 
до това, че на един от наши-
те лафети винтът с гайката 
бе строшен.

Бяха изстреляни и точно 
отправени в неприятелска-
та верига 37 картечни грана-
ти. Тези изстрели подготви-
ха полето за атака. Бойкият 
огън на артилерията, стрел-
бата на спешната сотня и 
стремителната атака на сот-
ника Пахомов прегазиха де-
сния фланг на неприятеля. 
Той беше преследван почти 
6 версти. Боят завърши око-
ло 4 часа след обяд.

Резултатът от боя беше 
такъв, че неприятелската 
конница, която се състоеше 
от 600 коня, остави на бой-
ното поле повече от 100 те-
ла и много коне. Нашите за-
губи: 1 убит, 5 ранени, 2-ма 

контузени и ранени 10 коня. 
От неприятелските изстре-
ли е строшена една спи-
ца на сандъка за снаряди и 
два куршума са попаднали в 
предната му част.

Нашите чинове се държа-
ха отлично. Сега пред нас 
стои една охранителна ве-
рига на неприятеля. Три сот-
ни на 15-ти донски полк се 
присъединиха към команд-
вания от мене полк генерал 
М. Янов”.

Съобщението показва, че 
руските войски са дошли в 
пространството между Пче-
ларово и Зографската гора, 
настъпвайки откъм източна-
та страна на с. Зограф. Три 
версти е била турската ве-
рига. Тя е била изтласкана 
към Дъбовишката гора.

На следващия ден (9 яну-
ари 1878 г.), щабът на Пър-
ва донска дивизия се наста-
нил в Пирифаг (Равнец). Би-
ли прогонени два турски на-

блюдателни поста, единият 
на 3 версти от Пчеларово, 
а другият в Дъбовишката го-
ра. Появила се силна снеж-
на буря и нищо не се виж-
дало. Само се чували оръ-
дейните изстрели откъм Ка-
ралез (Царевец). Постигай-
ки победа край Пчеларово 
руските части се отправили 
към Хаджиоглу Пазарджик 
(Добрич). След тежко сра-
жение руснаците успели да 
превземат така наречена-
та Черна батарея, разполо-
жена около Черната моги-
ла, която и днес съществу-
ва в близост до входа на би-
вшето военно летище в До-
брич. Боят бил решителен. 
В него пада убит командва-
щият Египетския корпус Зе-
керия паша.

На 27 януари 1878 г. рус-
наците влизат в Хаджиоглу 
Пазарджик и го освобожда-
ват. Този ден вече 140 годи-
ни се води като Ден на осво-

бождението на Добруджа от 
турско робство.

Тези боеве за освобожде-
нието на Добруджа ще оста-
нат завинаги в паметта на 
поколенията и с гибелта на 
тримата руски войници, за-
гинали на 8 януари 1878 г. 
боя при Ели бей. Първо би-
ли погребани до Каралез-
ката чешма. Три години по-
късно техният боен другар 
и приятел Вълчо Георгиев 
преместил костите им така 
известното Казашко гробче 
в Пчеларово.

До спортните клубове

Важно съобщение!
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

Регионална здравна инспекция

Имунизирайте децата!
Родителите спешно да 

се обърнат към личния ле-
кар и да проверят равнище-
то на имунизационния статус 
на децата си относно морби-
ли (дребна шарка), съветва 
директорът на Регионалната 
здравна инспекция в Добрич 
д-р Светла Ангелова. Ако де-
тето не е имунизирано, то-
ва трябва да се направи по 
най-бързия начин. Поводът 
е епидемията от морбили в 
съседни държави, където за 
съжаление има и смъртни 
случаи.

Имунизацията е единстве-
ната възможна и най-добра 
профилактика. Хората, които 
са преболедували, имат по-
жизнен имунитет.

Най-висока заболяемост е 

отчетена при децата до ед-
на година. Възрастен човек 
също може да се разболее, 
ако никога не е бил имуни-
зиран.

През последната година е 
имало регистрирани 13 700 
случая на морбили в 30 дър-
жави в Европа, като най-за-
сегнати са били Румъния, 
Гърция, Италия и Германия.

В България миналата го-
дина имаше три малки взри-
ва в областите Пловдив, 
Монтана и Пазарджик, но си-
туацията бе бързо овладяна. 
Заболяването е силно зараз-
но и често дава тежки услож-
нения, посочва още директо-
рът на Регионалната здрав-
на инспекция в Добрич д-р 
Светла Ангелова.

Информационно табло
Във връзка с Българско-

то председателство на Съ-
вета на Европейския съ-
юз, читалищната библиоте-
ка в града подготви минала-
та седмица информационно 
табло. В множеството мате-
риали е посочено, че пред-
седателството ще се съсре-
доточи върху четири основ-
ни области: бъдещето на Ев-
ропа и младите хора, Запад-
ните Балкани, сигурността и 
стабилността и Дигиталната 
икономика.

Основните приоритети на 
Българското председател-
ство са подчинени на него-
вия девиз: „Съединението 
прави силата”, който е и де-
визът върху герба на Репу-
блика България. Със своите 
партньори председателство-
то ще се стреми към един-
ство сред държавите-членки 
и институциите на Европей-
ския съюз, за да се предоста-
вят конкретни решения за из-
граждането на по-силна, по-
сигурна и солидна Европа.

Председателството отго-
варя за това да насочва и 
стимулира работата на Съ-
вета по законодателство-
то на Европейския съюз, да 
осигурява приемственост в 
изпълнението на програмата 

на Европейския съюз, систе-
матичност на законодателни-
те процеси и сътрудничество 
между държавите-членки. За 
тази цел председателството 
трябва да действа като чес-
тен и неутрален посредник, 
е посочено в разяснителни-
те материали.

За шестте месеца, в които 
България ще е председател 
на Съвета на Европейския 
съюз, ще се проведат 299 
събития, основно в София, 
но също и във Варна, Бур-
гас, Пловдив, Велико Търно-
во, Габрово, Русе и други на-
селени места.

България ще бъде дома-
кин на една среща на върха 
с участието на държавните и 
правителствени ръководите-
ли на държавите-членки на 
Европейския съюз и страни-
те от Западните Балкани. Ще 
се проведат 12 неформални 
заседания на Съвета на Ев-
ропейския съюз и над 20 сре-
щи на високо ниво, както и 5 
срещи от парламентарното 
измерение. На експертно ни-
во е предвидено да се прове-
дат над 170 срещи и заседа-
ния, а под егидата на пред-
седателството е планирано 
да се проведат още около 85 
събития.

Гостуваща изложба
На 11 януари в Историче-

ския музей на града бе от-
крита мобилната гостуваща 
изложба на Историческия 
музей в Попово „ От киноцен-
търа до музейната витрина”, 
която представя част от уни-
кална колекция традиционни 
костюми, накити и ексесоари, 
използвани при заснемане-
то на телевизионния сериал 
„Капитан Петко войвода”.

Колекцията съдържа над 
250 автентични експоната, 
голяма част от тях израбо-

тени в края на ХІХ век. Те 
са събрани от различни се-
лища в Беломорието: Гю-
мюрджина, Дедеагач, село 
Доган Хисар - родното мяс-
то на Капитан Петко, Елхов-
ско, Ивайловградско и др. В 
изложбата са експонирани 
снимки от работния процес 
на снимачната площадка и 
камерата, с която Димо Ко-
ларов е заснел много от из-
вестните български филми, 
както и негови лични вещи и 
награди.

Важно съобщение!
Във връзка с постъпи-

ли питания на граждани 
относно режима на рабо-
та на фирмата по чистота 
уведомяваме, че услугата 
по сметосъбиране и сме-
тоизвозване на битовите 
отпадъци от домакинства-

та в града се извършва по 
утвърден график. Само в 
дните, съвпадащи с нацио-
нални празници, сметосъ-
бирането се осъществява 
в по-ранните часове пора-
ди промяна режима на ра-
бота на депото в с. Стожер.
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Важни разяснения за
водачите през 2018 г.

През миналата седмица 
Районното управление на 
МВР в Генерал Тошево раз-
пространи информационни 
материали, свързани с пред-
видените промени в изис-
кванията към шофьорите на 
моторни превозни средства 
през настоящата година.

Една от най-важните про-
мени се отнася до застра-
ховките „Гражданска отго-
ворност“. Те ще се опреде-
лят индивидуално за всеки 
водач на база на нарушени-
ята, които е правил на пътя 
и които фигурират в личното 
му шофьорско досие.

Автомобилистите без на-
рушения ще плащат по-ни-
ска цена от тази, която пла-
щат сега. До 200 процента 
по-скъпа пък може да стру-
ва „Гражданската отговор-
ност“ на най-недисциплини-
раните водачи - тези с мно-
го регистрирани нарушения 
и издадени наказателни по-
становления. Това ще важи 
в пълна сила, ако в досие-
то си тези шофьори са би-
ли санкционирани за висока 
скорост, тъй като това е ед-
на от сигурните предпостав-
ки за катастрофи и инциден-

ти на пътя.
При изрядните шофьори 

намалението на цената мо-
же да е дори с около 50 про-
цента. Така наречената сис-
тема „бонус - малус“ няма 
да започне да функциони-
ра от януари, но идеята е да 
бъде въведена през проле-
тта на 2018 г. Дотогава мо-
же би поскъпване на „Граж-
данска отговорност“ няма да 
има.

Служебно ще се прекратя-
ва регистрацията на превоз-
но средство, когато по време 
на периодичен технически 
преглед се установят опас-
ни неизправности. Табели-
те няма да се свалят от КАТ. 
От пункта, където е извър-
шен прегледът на автомоби-
ла, ще подават информация 
към автомобилната админи-
страция, оттам - към КАТ. 
Регистрацията ще се въз-
становява също служебно 
след успешно преминаване 
на технически преглед.

Валидността на винетка-
та няма да важи както досе-
га за календарната година, а 
от датата на закупуване. Ако 
сте я купили на 2 февруари 
тази година, тя ще важи до 2 

февруари 2019 г.
Цената на най-масово 

продаваните винетки за ле-
ки автомобили е 97 лева за 
година, 30 лева за месец и 
15 лева за седмица. Новото 
е, че се въвежда тримесеч-
на винетка, която струва 54 
лева.

Промени има и по отно-
шение на алкохолните про-
би и тестовете за наркоти-
ци. От 1 януари тази годи-
на разходите за извършва-
нето на медицинското из-
следване за наличието на 
алкохол и дрога у водачите 
се плаща от областните ди-

рекции на МВР, назначили 
изследванията. Средства-
та обаче ще се възстановя-
ват от „водача, уличен с тех-
ническо средство, и от отка-
залия извършването на про-
верка с техническо средство 
водач“. Тоест, ако тестът с 
дрегер е бил положителен 
и водачът по своя инициати-
ва е поискал биологични те-
стове, които са потвърдили 
съдържание на алкохол над 
0,5 промила или на забране-
ни субстанции, той ще тряб-
ва да заплати изследването. 
Ако обаче резултатите са от-
рицателни, той няма да пла-

ща нищо.
От 1 юли 2018 г. Пътна по-

лиция ще започне да използ-
ва абсолютно нов метод с 
нов уред за установяване на 
алкохол в организма. Това е 
така нареченият доказател-
ствен анализатор, който от-
чита концентрацията на ал-
кохол в кръвта чрез измер-
ването му в издишания въз-
дух.

Това са част от промени-
те, с които се цели повиша-
ване на безопасността на 
движението и драстично на-
маляване на жертвите по 
пътищата.

Деветдесет и пет години от рождението на Лазар Спасов

Значим творец и общественик!
На 18 януари ще се на-

вършат деветдесет и пет 
години от рождението на 
един от най-заслужилите 
деятели на културата в на-
шия край и пламенен поет 
Лазар Спасов. Той е роден 
през 1923 г. в с. Спасово. 
Основно образование за-
вършва в родното си село, 
след което завършва ве-
черна търговска гимназия в 
Негру Вода. След завръща-
нето си в Спасово се включ-
ва активно в читалищната 
дейност, а след казарма-
та завършва цикъл нацио-
нални курсове по актьорско 
майсторство,  худо-
жествено слово, сценогра-
фия и режисура. През 1953 
г. става художествен ръ-
ководител на читалищния 
драматичен състав в Спа-
сово, който води до 1983 г.

През тези 30 години по-
ставя над 60 театрални по-
становки, десетки литера-
турни композиции, рецита-
ли, естрадни програми и др. 
Театралният състав, воден 
от него, трикратно е удос-
тояван с лауреатски звания 
и други престижни отличия. 
Трикратен носител на също-

то звание и на орден „Кирил 
и Методий” ІІ степен е и са-
мият Лазар Спасов. След 
пенсионирането си се отда-
ва на литературна дейност. 
Сътрудничи на централни 
и регионални вестници, а 
на „Добруджански глас” бе-
ше постоянен кореспондент. 
Публикувал е документал-
ни разкази, очерци, краев-
едски изследвания и мно-
жество стихотворения. Ня-
колко месеца преди смъртта 
си той каза: „ Когато реших 
да пиша поезия, аз залегнах 
в калния окоп на времето, в 
което живеем, и заех стра-
тегическата позиция да вою-
вам в защита на социалната 
кауза, в защита на човешка-
та справедливост. За мен не 
е важно колко хора ще про-
четат стиховете ми, а кол-
ко ще ме разберат и ще за-
станат до онези, които не си 
дояждат, до онези, за които 
дългите тягостни нощи ста-
ват кошмари, до онези, кои-
то са тръгнали към неиз-
вестното, към недостижими 
измамни миражи отчаяно да 
търсят своето щастие дале-
че от род и родина! Когато 
си лягаш доволен от своята 

вечеря, не забравяй, че съ-
щата тази вечер някой някъ-
де си ляга гладен. Потърси 
го, не го отминавай!”…

С неспокойния си дух Ла-
зар Спасов постоянно тър-
сеше истината, окована от 
лъжата, коварството, ин-
тригата и подлостта. Него-
вите съвременници и днес 
се прекланят пред приноса 
му за извисяването на ду-
ховността в нашия край. В 
знак на признателност пен-
сионерският клуб в Спасово 
носи неговото име.

За возене на иракчанин под седалката на камион

Румънски гражданин остава в ареста
Състав на Окръжен съд 

- Добрич, остави в ареста 
35-годишен румънски граж-
данин, срещу когото е пов-
дигнато обвинение за това, 
че на 29 декември миналата 
година на Граничен контрол-
но-пропусквателен пункт - 
Кардам, е превел през гра-
ницата на страната ни мъж 
от Ирак без разрешението на 
органите на властта. За пре-
веждането е използвано мо-
торно превозно средство - 
товарен автомобил с ремар-
ке. Иракчанинът е бил открит 

под леглото на шофьора под 
кабината на камиона.

Първоначалната мярка за 
неотклонение спрямо румън-
ския гражданин Л. К. е била 
взета на 31 декември от Ра-
йонния съд в Генерал Тоше-
во. Мъжът обжалва опреде-
лението на Районния съд, 
като защитата му излага до-
води за липса на обоснова-
но предположение, че обви-
няемият е извършил вмене-
ното му деяние.

Добричкият окръжен съд, 
след като се запозна с ма-

териалите по досъдебното 
производство и след прецен-
ка на доводите на страните, 
намери жалбата за неосно-
вателна и я остави без ува-
жение.

Престъплението е тежко 
умишлено, което се наказва 
с „лишаване от свобода” за 
срок от 1 до 10 години, гло-
ба от 10 000 до 30 000 лева и 
конфискация на част или на 
цялото имущество на дееца.

Определението на Добри-
чкия окръжен съд е оконча-
телно.

18-годишен младеж от с. Росица
остава в ареста за грабеж и побой

Състав на Варненския 
апелативен съд отмени оп-
ределение на Окръжния съд 
в Добрич, с което е била за-
менена от „задържане под 
стража” в „домашен арест” 
за неотклонение на Стивън 
Стоянов, разследван за гра-
беж с причинена средна те-
лесна повреда. Втората съ-
дебна инстанция намери за 
незаконосъобразно това из-
менение и потвърди задър-
жането под стража на 18-го-
дишния младеж от с. Роси-
ца.

Стоянов е в ареста с оп-
ределение на Окръжния съд 
в Добрич от 15 август 2017 
г. Три дни по-рано, след со-
лидна почерпка с алкохол, 
той пребил от бой свой съ-
селянин, с който имал пре-
дишно спречкване и му от-

мъкнал две кутии цигари. В 
края на миналата година и 
близо 15 месеца след пър-
воначалния арест, съдът в 
Добрич е уважил жалбата на 
обвиняемия срещу задър-
жането под стража, след ка-
то е намерил, че е отпадна-
ла възможността той да се 
укрие или да извърши пре-
стъпление. Това определе-
ние е било протестирано от 
прокуратурата в Добрич.

На 9 януари Варненският 
апелативен съд уважи част-
ния протест на държавното 
обвинение и отмени опреде-
лената по-лека мярка за не-
отклонение. Втората съдеб-
на инстанция намира, че по 
делото има данни за зави-
шената обществена опас-
ност на личността на обви-
няемия.

Въпреки младата си въз-
раст, Стоянов е наказан за 
престъпление от общ харак-
тер през април 2017 г. с про-
бация. Именно в условия-
та на това търпяно наказа-
ние той е извършил грабе-
жа. Спрямо Стивън има ви-
сящо разследване и за дру-
го престъпление.

Престъплението му е теж-
ко по смисъла на закона, на-
казва се с „лишаване от сво-
бода”, а събраните в хода 
на разследването доказа-
телства, в това число и са-
мопризнанията на Стивън, 
обосновават предположени-
ето, че той е автор на прес-
тъплението, се посочва в 
публикации на областни ме-
дии. Определението на вто-
рата съдебна инстанция е 
окончателно.

Свободни работни места
Дирекция „Бюро по труда” - Генерал Тошево, обяви 

следните свободни работни места:
~ Генерал Тошево - за механик машинни елементи, об-

разование средно.
~ Петлешково - за животновъд, образование начално.
Повече информация може да получите в Дирекция „Бю-

ро по труда” и на телефон 05731/45-15.

Обява
На основание заповед на 

министъра на отбраната са 
обявени за заемане след кон-
курс от лица изпълнявали кад-
рова военна служба, вакантни 
длъжности в състава на съв-
местното командване на сили-
те, както следва:

~ Военно формирование 
48960 - София.

~ Военно формирование 
22970 - София.

~ Военно формирование 
28860 - Горна Малина.

Срок за подаване на за-
явленията - до 23 януари 
2018 г.

На основание заповед на 
министъра на отбраната са 
обявени за заемане след кон-
курс от лица изпълнявали кад-
рова военна служба, вакантни 
длъжности в състава на сухо-
пътните войски, както следва:

~ Военно формирование 
24150 - Стара Загора.

~ Военно формирование 
34750 - Карлово.

~ Военно формирование 
24490 - Асеновград.

~ Военно формирование 
22220 - Сливен.

~ Военно формирование 
22190 - Плевен.

~ Военно формирование 
28610 - София.

~ Военно формирование 
24620 - Свобода.

Срок за подаване на до-
кументите - до 30 януари 
2018 г.

Повече информация може 
да получите от офиса за воде-
не на военен отчет към Общи-
на Генерал Тошево или на тел. 
0888/321-253, както и на сай-
товете на Централно военно 
окръжие www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната www.
mod.bg. Образци от форму-
ляри и подробностите за кан-
дидатстване са изложени във 
Военно окръжие - Добрич, бул. 
„Добруджа” №4, тел. 058/664-
764, където се подават необ-
ходимите документи.
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- Да ти се оплача, братко! Шефът по заобиколен начин 
ме нарече боклук. Каза ми „Измитай се веднага оттук”…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

- И защо, млада госпожо, искате да се разведете?
- Защото той по цяла нощ скита по баровете, за да ме 

търси, затова!

Виц на броя

В ъ з П о м и Н а Н и Е
На 22 януари ще се навършат 

40 дни от смъртта на

Илия Тодоров 
Маринов

Поклон пред светлата му 
памет!

 От семейството

Успехи на две сестри
Две сестри от Генерал 

Тошево постигнаха успе-
хи в литературни конкурси. 
Кристина Димитрова е за-
вършила СУ „Кл. Охридски” 
с първа специалност Ан-
глийска филология и втора 
Испански език. Редактор и 
преводач в издателство „Па-
радокс”. Има няколко публи-
кувани разкази в български 
литературни издания. По-
следният й разказ е публи-
куван в сп. „Съвременник”.

Мартина Димитрова е сту-
дент по право последна го-
дина в СУ „Кл. Охридски”. 
Специализация в Испания 
по програма „Еразъм”. Но-
сител на наградата на Ра-
дио Варна в национален 
конкурс за къс разказ „Ата-
нас Липчев.

Кристина и Мартина са 
възпитанички на ОУ „Хр. 
Смирненски” в Генерал То-
шево и Езикова гимназия 
„Гео Милев” в Добрич.

За грижовните домакини!

Шест билки в саксия
Повечето билки не се 

нуждаят от специални гри-
жи Можете да ги посадите в 
градината или в саксия. Ето 
седем билки, които може да 
отгледате в дома си.

Едър италиански маг-
даноз - той е по-вкусен и с 
по-плоски листа от други-
те сортове. Тази подправка 
израства като голям храст и 
произвежда много листа.

Розмарин - типична за 
Средиземноморието билка, 
която е много подходяща ка-
то подправка за меса и зе-
ленчуци. Благоуханните му 
листа го правят добро до-
пълнение и към букетите с 
цветя.

Градински чай - той може 
да достигне 60-90 сантиме-
тра височина и 60 сантиме-
тра ширина, ако се отглеж-

да в домашни условия. Ос-
вен за запарване може да 
се ползва като подправка за 
меса, сосове и ястия със зе-
ленчуци.

Маточина - тя се използ-
ва за чай или като добав-
ка към вина за успокояващ 
ефект.

Едър италиански боси-
лек - популярна подправ-
ка, която се използва в мно-
го италиански ястия. Можем 
да го отглеждаме от семена 
вкъщи, а по-късно да го пре-
сеем в градината.

Исоп - подправка с аро-
матни листа, които се из-
ползват за овкусяване на 
сезонни супи, салати, ликьо-
ри и яхнии. Подобно на роз-
марина, билката може да 
порасне с размера на малък 
храст.

Покана за събрание
Настоятелството на На-

родно читалище „Светлина 
1941” - Генерал Тошево кани 
всички действителни члено-
ве на читалището на 5 фев-
руари 2018 година от 17.30 
часа на Редовно отчетно съ-
брание при следния дневен 
ред:

1. Отчетен доклад за дей-
ността на Народно читалище 
„Светлина 1941” за 2017 го-

дина.
2. Доклад на проверител-

ната комисия за 2017 година.
3. Приемане бюджет на чи-

талището за 2018 година.
4. Текущи.
За законността на Редов-

ното отчетно събрание при-
съствието и заплащането 
на членската такса на всич-
ки членове на читалището е 
желателно.

В село Спасово
откриха марихуана

Дарик публикува мате-
риал, в който се посочва, 
че 37-годишният Данаил П. 
е задържан под стража за 
притежание с цел разпрос-
транение на 16,315 кило-
грама марихуана, като се 
позовава на съобщение от 
пресслужбата на Апелатив-
ната прокуратура във Ва-
рна. Така искането на Ок-
ръжната прокуратура в До-
брич да бъде взета тази 
мярка за неотклонение би-
ло уважено от състав на До-
бричкия окръжен съд.

Съучастничката на Дана-
ил П. - Нина Н. също на 37 
години, е с мярка за неот-
клонение „Парична гаран-
ция” в размер на 10 000 ле-
ва.

На 4 януари 2018 година е 
било образувано досъдеб-

но производство, след като 
в къща в село Спасово би-
ли намерени високорискови 
наркотични вещества - ма-
рихуана с тегло 16 килогра-
ма и 315 грама.

Установено било, че съ-
причастност към престъ-
плението имат Данаил и 
Нина, които били прияте-
ли. В къщата марихуаната 
била съхранявана и суше-
на, а откритото вещество 
представлява суха тревис-
та маса.

Данаил П. е осъждан 
през 2004 година, но е ре-
абилитиран по право. При-
ятелката му Нина е с чисто 
съдебно минало. Работата 
по случая продължава под 
ръководството на Окръжна 
прокуратура в Добрич, е по-
сочено в публикацията.

Народно читалище „Светлина 1941”

Обява за конкурс
Народно читалище „Свет-

лина 1941” - Генерал Тоше-
во, обявява конкурс за сти-
хотворение и проза на те-
ма „Вино и любов, любов и 
вино”. Всеки желаещ над 16 
години може да участва в 
конкурса с една творба до 
една страница в три екзем-
пляра - на гърба на които 
да са изписани трите имена, 
възраст, адрес и телефон за 

връзка.
Крайният срок за приема-

не на творбите е 9 февруа-
ри 2018 г. в читалището на 
адрес: Народно читалище 
„Светлина 1941”, град Гене-
рал Тошево 9500, ул. „Васил 
Априлов” №5. Отличените 
творби ще бъдат награде-
ни на 14 февруари на тради-
ционното зарязване на ло-
зите.

Военно окръжие - Добрич

Обява за курсове
Министерството на от-

браната и Централно во-
енно окръжие, чрез Во-
енно окръжие втора сте-
пен - Добрич, уведомяват 
всички заинтересовани, 
че през 2018 година Воен-
но формирование 22160 - 
Плевен, за времето от 12 
март до 4 април и от 1 до 
26 октомври 2018 годи-
на планира провеждане-
то на курс „Начална воен-
на подготовка” за българ-
ски граждани без военна 
подготовка по член 59 от 
ЗОВС на Република Бъл-
гария.

Желаещите да участ-
ват в курса подават за-
явление във Военно ок-
ръжие - Добрич. Успешно 
завършилите обучение-
то се ползват с предим-

ство при кандидатства-
не за военна служба или 
за служба в доброволния 
резерв.

Повече информация за 
условията и реда за кан-
дидатстване може да по-
лучите от офиса за воде-
не на военен отчет към 
Община Генерал Тоше-
во или на тел. 0888/321-
253, както и от сайтовете 
на Централно военно ок-
ръжие www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната 
www.mod.bg.

Образци от формуля-
рите и подробностите за 
кандидатстване са изло-
жени във Военно окръжие 
- Добрич, бул. „Добруджа” 
№4, тел. 058/664-764, къ-
дето се подават необхо-
димите документи.

Да съхраним историята на общината
Продължава рубрика-

та „Да съхраним историята 
на общината”. Всеки, който 
има възможност, може да 
предостави на редакцията 
снимки и материали, свър-
зани с историческото раз-
витие на града и общината. 

След сканирането им ориги-
налите се връщат на прите-
жателите им.

Когато преди 58 години 
село Генерал Тошево е обя-
вено за град, тази сграда е 
била най-високата в населе-
ното място. На първия етаж 

имаше просторни магазини, 
а на втория се помещаваше 
администрацията на Район-
на потребителна коопера-
ция „Наркооп”. Днес основ-
но преобразената постройка 
е хотел-ресторант, собстве-
ност на „Узунов палас”.

Малки
обяви

ПРОДАВАМ „Пауловния” 
- 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 села-
та Равнец, Пленимир, При-
сад, Люляково и Къпиново. 
Справки на тел. 0876/088-
868.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Писа-
рово, Присад, Равнец, Пле-
нимир, Къпиново, Изворо-
во, Снягово или Кардам. 
Допълнителна информа-
ция на тел. 0888/565-256.

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

ПРОДАВАМ апартамент 
на ул. „3 март” №10, вх. „б” 
в Генерал Тошево. Справки 
на тел. 0988/721-138.


