
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

По случай българското председателство на Съвета на ЕС

Изложба ни представя пред Европа
На 11-ти януари с тържест-

вена церемония в Народния 
театър “Иван Вазов” в Со-
фия беше открито официал-
но първото българско пред-
седателство на Съвета на 
Европейския съюз. Следва-
щите шест месеца ще пре-
минат под знака на множе-
ство срещи и събития.

НЧ “Светлина - 1941” - 
град Генерал Тошево пред-
ставя изложба от фотогра-
фии “Нашето културно на-
следство - част от Евро-
пейското наследство”! Из-
ложбата е разположена във 
фоайето на читалището и 

всеки има възможността да 
се наслади на българската 
природа, фолклор и тради-
ции от любителските автор-
ски фотографии. Усещането 
е за неповторимост, красота 
и запазени традиции преда-
вани от поколение на поко-
ление.

В следващите месеци, до 
края на председателството, 
експозицията ще гостува и 
в някои от читалищата в се-
лата на община Генерал То-
шево. При добро време из-
ложбата ще бъде изнесена и 
пред НЧ “Светлина - 1941” в 
града.

На 31 януари от 10:30 часа в сградата на Общинска 
администрация в Генерал Тошево ще се проведе първа-
та за тази година среща от инициативата „Попитай 
кмета”.

Целта на кампанията „Попитай кмета” е чрез диалог 
да направи гражданите реални участници в управление-
то. В рамките на ежемесечната среща те ще могат да 
отправят питания и предложения към кмета на Общи-
ната и неговите заместници . Въпроси ще могат да се 
задават и предварително (адресите са посочени по-до-
лу). Паралелно с това ръководството ще представя ак-
туалните задачи за месеца и ще анонсира най-важните 
предстоящи проекти.
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Снегорините които се грижиха за почистването на улиците в града в снежния ден

Красивите платна са наредени във фоайето на НЧ 
“Светлина - 1941”

Община Генерал Тошево отбеляза Бабинден

Ден на родилната помощ
Бабинден по стар стил 

според народния календар 
(21-ви януари), известен още 
като Ден на родилната по-
мощ, беше отбелязан на 19-
ти януари в град Генерал То-
шево. Във връзка с празника 
в сградата на Общинска ад-
министрация се състоя крат-
ко тържество в което по тра-

диция се включиха жените 
от пенсионерските клубове 
от града. Всички те бяха поз-
дравени от кмета на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров който засвидетел-
ства своето уважение към 
празнуващите като отпра-
ви приветствие, в което по-
жела на жените да пазят жи-

ви българските традиции, за-
щото само по този начин, ще 
се съхрани българщината по 
тези земи.

Същинското тържество 
жените направиха точно на 
датата на празника Бабин-
ден в различните пенсионер-
ски клубове. Както повелява 
традицията дамите измива-

ха на ръцете на най-възраст-
ната жена, чиято символика 
се свързва с израждането на 
децата.

Бабинден е един от голе-
мите народни женски праз-
ници, посветен на „бабите“ 
- жените, които помагат при 
раждане, и на младите булки 
и невести, които са раждали. 
Обредността през този ден е 
подчинена главно на жела-
нието да се засвидетелстват 
почит и уважение към въз-
растните жени, които са „ба-
бували“ на родилките.

Зимата напомни за себе си
Първият за тази зима сняг 

може и значително да закъс-
ня, но не пропусна да нару-
ши нормалното ежедневие 
на хората в цялата страна. 
След необичайно високите 
температури и топлото вре-
ме през ноември и декември, 
в средата на януари зима-
та най-после напомни за се-
бе си.

През изминалата седми-
ца на територията на общи-
на Генерал Тошево валя два 
пъти сняг като на 18-ти яну-
ари обстановката беше най-
тежка. За разлика от мина-
лата година, когато в нача-

лото на месец януари беше 
обявено бедствено положе-
ние, сега проблемите не дой-
доха толкова от снега, кол-
кото от силния вятър. Снеж-
ната покривка достигна едва 
6-7 сантиметра, но ураганни-
те ветрове се движиха с 5 м/
сек, като на моменти пори-
вите достигаха до 12 м/сек. 
Именно поради тази причина 
възникнаха и повечето про-
блеми в общината, свърза-
ни с непроходими пътища и 
нарушено подаване на вода 
и електроенергия.

Около 12:30 на обяд по-
ради аварирал на пътното 

платно автобус за няколко 
часа беше затворен за дви-
жение път II 29 Добрич - Ге-
нерал Тошево - Кардам, в 
участъка между Генерал То-
шево и Добрич. Допълнител-
на причина за ограничител-
ната мярка бяха и снегонавя-
ванията по пътния участък. 
На места навяванията дости-
гаха от два до четири метра. 
В тази връзка бяха изпрате-
ни допълнително машини за 
разчистване и осигуряване 
на проходимостта на пътя.

Подобна беше пътната об-
становка и на територията 
на цялата община, което на-

ложи прекратяване на учеб-
ните занятия на 18-ти яну-
ари в четири училища - ОУ 
„Христо Ботев“ - село Кар-
дам, ОУ „Йордан Йовков“ - 
село Спасово, ОУ „Йордан 
Йовков“ - село Красен и ОУ 
„Васил Левски“ - село Пре-
селенци. Още на следващия 
ден учебните занимания бя-
ха възобновени и преминаха 
по план.

Около 90 населени мес-
та в област Добрич остана-
ха без електрозахранване, 
като само в община Гене-
рал Тошево те бяха 21 села. 
От електроразпределител-
ното дружество информира-
ха, че поради силния вятър 
има множество прекъсвания 
на изводи високо напреже-
ние и това е причина за на-
рушено електроснабдяване. 
То пък от своя страна дове-
де и нарушения във водопо-
даването, тъй като помпени-
те станции на ВиК останаха 
без електрозахранване. Без 
вода за цял ден остана об-
щинският център, а на мно-
го места в града имаше и 
проблеми с електроснабдя-
ването.

Заради ураганният вятър 
на места в общината имаше 
и паднали клони и наклоне-
ни дървета но без да са на-
несени материални щети. В 
няколко села поривите са 
отнесли различни леки ме-
тални конструкции но соб-
ствениците им са реагира-
ли своевременно и са пре-
дотвратили по-сериозни ин-
циденти.

Стартира данъчната
кампания за 2018 г.

Вече започна събиране-
то на местните данъци и так-
си в Община Генерал Тоше-
во. Срокът за първата внос-
ка е до 30 юни, а за втората 
вноска е до 31 октомври 2018 
г. При плащане на цялата су-
ма до 30 април 2018 г. имате 
право на 5 процента отстъп-
ка. За улеснение на всички 
граждани и фирми на каса-
та в стая №109 на Общинска 
администрация е поставе-
но ПОС-терминално устрой-
ство. Работното време на ка-
сата е от 08.00 до 12.00 часа 
и от 13.00 до 17.00 часа.

Други възможности за 
плащане:

~ В кметствата на общи-
ната.

~ Пощенски запис до ад-
реса на Общината: ул. „Ва-
сил Априлов” №5, гр. Гене-
рал Тошево.

~ По банков път - банко-
вата сметка на Община Ге-
нерал Тошево и кодовете за 
плащане са следните: „То-

куда банк” АД, IBAN BG 44 
CREX 926084 147 08700 BIC 
CREXBGSF.

Кодове за плащане:
- патентен данък и лихви 

върху него - 44 14 00;
- данък върху недвижими-

те имоти и лихви върху него 
- 44 21 00;

- данък върху превозните 
средства и лихви върху него 
- 44 23 00;

- такса за битови отпадъци 
и лихви върху нея - 44 24 00;

- данък за придобиване на 
имущества по дарения и въз-
мезден начин и лихви върху 
него - 44 25 00 (в размер на 3 
процента);

- туристически данък - 44 
28 00;

- други данъци и лихви 
върху тях - 44 34 00;

- приходи от глоби и санк-
ции - 44 65 00;

- такси за административ-
ни услуги - 44 80 07;

- такси за притежаване на 
куче - 44 80 13.

Акценти:
Протести против поскъпването 
на водата в региона - стр. 2
Ема Георгиева с нова стихосбирка - стр. 2
Аристидис Папатеодору с дебют за “Балкан” - стр. 3
Деца творят в света на модното изкуство - стр. 3
Митрополит Йоан отслужи Архиерейска 
света литургия - стр. 4
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Ема Георгиева с нова стихосбирка
На 19-ти януари в Общи-

на Генерал Тошево беше 
представена третата пое-
тична книга на актрисата и 
поетеса Ема Георгиева “Ре-
петиция за живот”. Книга-
та е посветена на тримата 
най-важни мъже в нейния 
живот. На съпруга и Калчо 
Георгиев, на сина и Геор-
ги Калчев и на внука Калин 
Калчев.

Стиховете са събирани в 
продължение на три годи-
ни, а илюстрациите са на 

художничката Ели Качуле-
ва и са изключително вдъ-
хновени от стиховете и дъл-
боко философски. Впечат-
ление правят трите знакови 
за книгата стихотворения 
„Репетиция за живот“ - за-
главното, „Сълза за Мизия“ 
и „Спомен за бъдеще“.

“Книгата обединява две-
те ми големи любови - те-
атъра и поезията. Изжи-
вявам ги всеки ден. Не ме 
плашат годините. Ако тряб-
ва да направя някаква рав-

носметка, някаква оценка 
за себе си - се поставям в 
категорията хора без въз-
раст”, заяви Ема Георгиева.

Актрисата е почетен 
гражданин на Добрич. Ро-
дена е във Варна, но цялата 
й житейска и творческа био-
графия са свързани с град 
Добрич. Изиграла е над 100 
роли на сцената на Драма-
тичен театър „Йордан Йов-
ков”. Снимала е в телевизи-
ята и в киното, а сега е ус-
пешна поетеса.

Ема Георгиева по време на представянето на новата си стихосбирка 
“Репетиция за живот”

Протести против поскъпването на водата в региона
През последните дни в 

град Добрич се състояха 
два протеста пред сградата 
на Областна администра-
ция против поскъпването 
на водата в региона. Хората 
които недоволстват от бъ-
дещите планове на водно-
то дружество поискаха ос-
тавка на неговото ръковод-
ство, прозрачно управление 
и качество на предлаганата 
услуга.

Причина за възникнало-
то напрежение е внесеното 
до Комисията за енергийно 
и водно регулиране пред-
ложение на ВиК - Добрич за 
нова цена на водата в цяла-
та област - от 3,28 лева за 
кубик. Според изпълнител-
ният директор на „ВиК - До-
брич” АД инж.Тодор Гикин-
ски заложеното увеличение 
е с 4 стотинки за куб. м, като 
е предложено плавно уве-
личение на цената до 2021 
г. Увеличението според не-
го като процент е 1,6 и е в 
пъти по-малко в сравнение 
с ръста на цените на дру-

гите водоснабдителни дру-
жества в страната. Протес-
тиращите обаче контрира-
ха, че увеличението е с це-
ли 32 ст. на кубик и думите 
на инж. Гикински са откро-
вена лъжа.

Според бизнес плана пла-
нът на дружеството показ-
ва сегашната цена на вода-
та е в сила от 1 август 2016 
г. Тя е следната: за доставка 
на вода на потребителите е 
2,11 лева за куб. м, без ДДС, 
за отвеждане на отпадъчни-
те води се плаща 0,12 лева , 
а за пречистване на отпадъч-
ните води - 0,24 лева. Така 
цената е 2,47 лева, без ДДС 
или крайна цена 2,96 лева. В 
бизнес плана на дружество-
то има посочени цени на во-
дата за 5 поредни години - от 
2017 до 2021 година. За 2017 
година е било планирано це-
ната да е следната: за дос-
тавяне на водата - 2,098 ле-
ва за куб. м, без ДДС, за от-
веждане на отпадъчните во-
ди се плаща 0,237 лева без 
ДДС , а за пречистване на от-

падъчните води - 0,365 лева 
без ДДС. Сумата е 2,70 лева, 
като с ДДС се получава край-
на цена от 3,24 лева. За 2018 
година е планирано цената 
да е следната: за доставяне 
на водата - 2,115 лева за куб. 
м, без ДДС, за отвеждане на 
отпадъчните води се пла-
ща 0,252 лева без ДДС , а за 
пречистване на отпадъчните 
води - 0,367 лева без ДДС. 
Общата сума е 2,734 лева, 
като с ДДС се получава - 3,28 
лв. Тоест ръстът между 2017 
и 2018 година наистина е са-
мо 4 стотинки, но с уточне-
нието, че цената за 2017 го-
дина си остава само във въ-
просния бизнес план и сега 
ще бъде приложен направо 
този за 2018 година с разли-
ка от 32 стотинки.

Против увеличението на 
цената се обяви и кметът на 
Добрич Йордан Йорданов, 
който заяви, че неведнъж е 
апелирал Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройство да обър-
не внимание на собствено-

то си дружество. Омбудсма-
нът на Република България 
Мая Манолова също зае по-
зиция по горещата тема. Тя 
е изпратила становище до 
председателя на КЕВР Иван 
Иванов във връзка с пред-
стоящото увеличение на це-
ната на водата в област До-
брич. “Увеличението за по-
требителите ще бъде от 32 
стотинки, в сравнение с то-
ва, което реално е плаща-
но през 2017 г., в рамките 
на около 11%. Това са ед-
ни от най-високите нива на 
плащана вода в страната, а 
в същото време качеството 
на доставяната услуга е не-
задоволително”, пише Мая 
Манолова.

От своя страна изпълни-
телният директор на ВиК - 
Добрич инж. Гикински обяви, 
че до няколко месеца друже-
ството ще бъде стабилизи-
рано и ще предложи по-ни-
ска цена на водата. На 7-ми 
февруари КЕВР официално 
ще реши с колко да поскъпне 
водата в Добричка област.

Увеличават се кражбите
на разсад лавандула

В няколко поредни броя 
вестник “Добруджански глас” 
писа за кражбите на разсад 
лавандула през есента и зи-
мата. За съжалението тази 
криминална дейност продъл-
жава с пълна сила не само 
в нашата община, но и в це-
лия регион. А органите на ре-
да са напълно безсилни сре-
щу набезите. През последни-
те дни земеделски стопани 
сигнализираха за нови круп-
ни кражби на разсад лаван-
дула, откраднат директно от 
засаденото поле.

На територията на нашата 
община са станали две посе-
гателства - в землищата на 
селата Преселенци и Пчела-
рово. Общо са били открад-
нати близо 18 000 стръка. От 
добричкото село Богдан пък 
са задигнати 22 000 стръка.

Според земеделските про-
изводители заради голямо-
то търсене има дефицит на 
лавандулов разсад и това 
предразполага към кражби-
те. Те разделят посегател-

ствата на два вида. Единият 
с цел продажба на открадна-
тите стръкове, а другият - за 
собствено ползване.

Интересът към засажда-
не на лавандула расте зара-
ди високите печалби от мас-
лото, а логично с това се по-
вишава и цената на раз-
сада. Докато през минала-
та година, стръкче лаванду-
ла се търгуваше между 12 и 
15 стотинки, сега то вече се 
продава двойно - между 20 и 
30 стотинки. Цената на кило-
грам лавандулово масло пък 
продължава да държи висо-
ки нива - между 80 и 180 ле-
ва. През есента на 2017 го-
дина много от едрите арен-
датори също се ориентира-
ха към лавандулата, като за-
саждат огромни площи, от 
което дефицитът расте още 
повече. Всичко това дава ло-
гично обяснение за зачести-
лите кражби. За съжаление 
обаче земеделците не виж-
дат как тази порочна практи-
ка може да бъде спряна.

Зърнопроизводителите в готовност
за ефективни протестни действия

В началото на миналата 
седмица „Асоциацията на 
българските зърнопроизво-
дители 2006“ от Генерал То-
шево излезе с официална 
декларация, в която обявява 
готовност за ефективни про-
тестни действия до отмяна 
на инвестиционните намере-
ния за добив на газ в Добру-
джа. Решението е взето след 
срещата на браншовиците в 
Министерството на енерге-
тиката, на която присъстваха 
трима министри.

Притесненията на добру-
джанци са, че все още съ-
ществува възможност гласът 

им да не бъде уважен и да 
бъде разрешен добивът на 
газ. На 17-ти декември бли-
зо 97% от хората в общината 
гласуваха категорично про-
тив инвестиционното наме-
рение на “Русгеоком БГ” да 
добива природен газ в Доб-
руджа.

Според председателя на 
Асоциацията Коста Костов 
зърнопроизводителите са 
декларирали своята реши-
телност и непоколебимост 
за ефективни протестни дей-
ствия до отмяна на инвести-
ционните намерения за про-
учване и добив на газ върху 

земеделска земя в Добруджа 
и България. “Оставаме в про-
тестна готовност след прове-
дената среща с министрите 
на енергетиката Теменужка 
Петкова, на околната среда 
и водите Нено Димов, на зе-
меделието, горите и храни-
те Румен Порожанов. Гото-
ви сме да блокираме гранич-
ни контролно-пропускателни 
пунктове и след това да про-
тестираме с хора и машини в 
столицата”, заяви Коста Кос-
тов.

Припомняме, че в нача-
лото на този месец минис-
тър-председателят Бой-

ко Борисов и кметът на Об-
щина Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров обсъди-
ха резултатите от провелия 
се на 17-ти декември рефе-
рендум по въпроса за добив 
на природен газ. Премиер-
ът разпореди на министри-
те на околната среда и во-
дите, на енергетиката и на 
земеделието, храните и го-
рите в спешен порядък да 
намерят решение на въпро-
са. Предстои да излезе и да 
бъде оповестено окончател-
но решение по Оценка на 
въздействие върху околна-
та среда от РИОСВ - Варна.

Продължава предоставянето на
услугата “Обществена трапезария”

Съгласно сключен меж-
ду Община Генерал Тоше-
во и Фонд „Социална закри-
ла” към МТСП Анекс №2-08-
3319/22.12.2017г. към Дого-
вор за финансиране, про-
дължава предоставянето на 
социалната услуга „Общест-
вена трапезария” на терито-
рията на Община Генерал 
Тошево. Топла храна ще бъ-
де предоставена на 120 по-
требители, за периода от 

02.01.2018 г. до 28.02.2018 г. 
в рамките на 42 работни дни. 
Уговорената от страните су-
ма за изпълнение на дей-
ностите по предоставяне на 
обществената трапезария е 
14 616,00 лева, като обща-
та сума възлиза на 96 384,00 
лева.

Реализирането на дей-
ностите по социалната ус-
луга „Обществена трапеза-
рия” включва предоставяне 

на храна за обяд - супа, ос-
новно ястие и хляб, насоче-
ни към задоволяване на по-
требностите от храна на хо-
ра, които не могат да си я 
осигурят сами, като целеви 
групи са:

Лица и семейства на ме-
сечно подпомагане по реда и 
условията на чл.9 от ППЗСП;

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

Самотно живеещи ли-
ца и семейства, получава-
щи минимални пенсии /пен-
сии за осигурителен стаж и 
възраст; пенсии за инвалид-
ност; наследствени пенсии; 
пенсии, несвързани с трудо-
ва дейност;

Скитащи и бездомни деца 
и лица.

Лицата, отговарящи на 
критериите и желаещи да 
бъдат включени като потре-
бители на социалната ус-
луга „Обществена трапеза-
рия” могат да подадат Заяв-
ление - декларация по обра-
зец в Общинска администра-
ция Генерал Тошево.Снимка от архива на Община Генерал Тошево

Така изглеждат скъпоценните стръкове лавандула, кои-
то са постоянен обект на кражби
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Пробив сред най-добрите…

Аристидис Папатеодору с дебют за “Балкан”
Аристидис Папатеодору е име за което тепърва ще 

започва да се говори и име което все повече ще прави 
впечатление в баскетболните среди. Ари, както е на-
ричан от близки и познати е едва на 15 години но вече 
прави първите си сериозни стъпки в мъжкия баскет-
бол. От есента на 2017 година младежът е част от бас-
кетболен клуб “Балкан” (Ботевград) - един от факто-
рите в родното първенство. На 10-ти януари тази го-
дина, след 10 срещи за втория отбор на “Балкан” Ари-
стидис Папатеодору направи официалния си дебют 
при мъжете в първа четвъртфинална среща от тур-
нира за Купата на България срещу тима на Академик.

Аристидис Папатеодору 
е кадър на местния “Спорт-
баскет” (Генерал Тошево), 
като започва да играе бас-
кетбол в най-ранна детска 

възраст под ръководство-
то на треньора Стойо Сто-
ев. Веднага прави впечат-
ление на специалистите с 
високия си ръст и неоспори-

мите качества с които раз-
полага, когато е с топка в 
ръце. През 2014 година, ед-
ва на 12 години, Аристидис 
получава първото по-сери-
озно признание - класиран 
е на седмо място в анкета-
та Спортист на годината на 
град Генерал Тошево. През 
следващата 2015 г. той ве-
че е на четвърто място в 
престижната класация, а 
през 2016 г. записва най-до-
брото си постижение - вто-
ро място. През същата го-
дина младият местен бас-
кетболен талант премина-
ва през тимовете на “Черно 
море” (Варна), “Академик” 
(Варна) и “Стар Баскет” (Ва-
рна), където играе в различ-
ните младежки формации 
там като преотстъпен.

По това време за пър-
ви път е селектиран и в на-
ционалния отбор на Бълга-
рия за юноши до 15-годиш-
на възраст. Старши треньо-
рите Христо Ценов и Теди 
Буков забелязват качества-
та на младия баскетболист 
и го включват в разширения 
състав на България с кой-
то той провежда подготовка 
за силен международен тур-
нир в Скопие (Македония). 
Надпреварата там е част от 
международния проект за 
развитие на 13-14 годишни 
баскетболисти и млади тре-
ньори с потенциал за нацио-
налните отбори. В инициа-
тивата са включени нацио-
налните федерации на Тур-
ция, Македония, Румъния, 
Косово и България.

От есента на 2017 годи-
на Аристидис Папатеодо-

ру продължава своето раз-
витие в една от най-добри-
те баскетболни школи в 
страната - тази на “Балкан” 
(Ботевград). Там той отно-
во играе като преотстъпен, 
но амбициите на младежът 
са за подписване на посто-
янен професионален конт-
ракт. Вече цял сезон - ед-

ва на 15 години той е нераз-
делна част от втория тим на 
“Балкан” който се състеза-
ва във второто ниво на род-
ния баскетбол - в “А” Група - 
Зона Запад. Първият отбор 
на “Балкан” пък от години е 
фактор в най-високото ни-
во на този спорт у нас - На-
ционална баскетболна ли-
га, като в момента тимът е 
на трето място в класиране-
то след “Рилски спортист” и 

“Левски”.
Дебютът си за мъжете на 

“Балкан” (Ботевград) Ари-
стидис направи в началото 
на годината - на 10-ти яну-
ари, когато тимът му госту-
ва в Правец на “Академик” 
в първи четвъртфинален 
двубой за Купата на Бълга-
рия. Ари влезе в самия край 

на срещата и записа първи 
минути със зеления екип на 
“Балкан” при успеха с 83:54. 
В този двубой талантът иг-
ра рамо до рамо с амери-
канците ДиВон Уошингтън и 
Дейвид Хоутън.

Интересното е, че Ари-
стидис Папатеодору напра-
ви своя официален дебют в 
мъжкия баскетбол не в коя 
да е зала, а тази на “студен-
тите” от “Академик”, които 

преди да се разделят с гене-
ралният си спонсор “Лукойл” 
в началото на тази година, 
бяха абсолютен хегемон в 
родния баскетбол. Бивши-
ят “Лукойл Академик” е шам-
пион на България 13 пъти от 
2003 година насам и носи-
тел на Купата на България 9 
пъти от 2002 година насам и 

точно срещу този състав де-
бютира Аристидис.

До момента за вторият от-
бор на “Балкан” Ари е изи-
грал 10 двубоя в които е ре-
ализирал 36 точки и е овла-
дял 31 борби. В края на ми-
налата година той попадна в 
националния отбор на Бъл-
гария в своята възрастова 
група, подготвян от треньо-
ра Христо Ценов за Балкан-
ските игри в Румъния.

Любопитна среща

Пламен Паскалев се срещна с Майк Тайсън
В края на миналата сед-

мица почетният гражданин 
на Генерал Тошево Пламен 
Паскалев взе участие в бла-

готворителна шоу програма 
в Лас Вегас (САЩ), органи-
зирана от абсолютния све-
товен шампион по бокс в су-

пертежка категория версия 
IBF (Международна боксова 
федерация) за 1987 година 
Майк Тайсън.

Пламен Паскалев който 
през лятото на 1996 годи-
на достигна до престижно-
то четвърто място в борба-
та на Олимпиадата в Атлан-
та (САЩ) в момента е част 
от треньорския щаб на бъл-
гарската ММА звезда Бла-
гой Иванов и участва в под-
готовката за следващата му 
битка в желязната клетка. 
Запознанството между све-
товноизвестния професи-
онален боксьор Майк Тай-
сън и родният борец ста-
ва съвсем случайно. На ед-
но от благотворителните си 
събития в Лас Вегас, Желез-

ният Майк забелязва Пла-
мен Паскалев и след крат-
ка среща с него разбира за 
успехите му като състезател 
и треньор и за дейността с 
която се занимава в момен-
та. Така се ражда и идеята 
за партньорство. Преди ед-
но от благотворителните съ-
бития двамата увековечават 
познанството си в приятел-
ска снимка.

Борецът от Генерал Тоше-
во е удостоен със званието 
Почетен гражданин на 4-ти 
септември 1996 година вед-
нага след Летните олимпий-
ски игри в Атланта. От 2003 
година насам Пламен Паска-
лев живее и работи в САЩ 
неизменно занимавайки се с 
любимия си спорт.

Богат културен календар през февруари
Настъпващият месец 

февруари ще бъде изклю-
чително богат на културни 
прояви, обявиха от Отдел 
“Култура, вероизповедания 
и интеграция” на Община 
Генерал Тошево.

Още на 2-ри ще се със-
тои ритуал, свързан с 
празника Петльовден. Той 
ще се проведе в села-
та Малина и Чернооково. 

Традиционно 14-ти февру-
ари е изпълнен с различ-
ни мероприятия. Ще бъдат 
отбелязани “Свети Вален-
тин” - празникът на влюбе-
ните и Денят на лозарите 
- “Трифон Зарезан”, а кул-
минацията ще бъде наг-
раждаването на победите-
лите от литературния кон-
курс “Любов и вино, вино и 
любов”.

На 17-ти февруари в град 
Генерал Тошево ще госту-
ва Театъра на българската 
армия - град София с по-
становката на Стефан Ца-
нев “Тайната вечеря на дя-
кона Левски”. Два дни по-
късно ще бъдат направе-
ни всенародни помени за 
Васил Левски. Последна-
та събота на месеца (24-
ти февруари) ще зарадва 

любителите на животни-
те с традиционния турнир 
по конен спорт, който ще 
се проведе в село Кардам 
навръх Тодоровден (конски 
Великден) в памет на до-
цент Тодор Тодоров.

Културната програма ще 
завърши на 26-ти поста-
новката на Драматичен те-
атър - Шумен “Не всеки 
крадец е мошеник”.

Деца творят в света
на модното изкуство

От началото на годината 
в Център за подкрепа за ли-
чностно развитие - град Ге-
нерал Тошево отвори врати 
най-новата школа “Дизайн, 
мода, стил” с преподавател 
Дони Георгиева. Занимания-
та предизвикват огромен ин-
терес и още от първите учеб-
ни часове ученическата стая 
е пълна.

Школата има за цел да 
осигури първоначално фо-
кусирано образование в ед-
на творческа среда и да да-
де възможност на децата за 
новаторско развитие и по-
професионална гледна точ-
ка. Курсовете предлагат въз-

можността любителите на 
модата и дизайна бързо да 
развият своите идеи по прос-
ти но стилизирани правила 
на модното изкуство чрез из-
граждането на свой собствен 
“моден почерк”.

Децата в школата ще се 
запознаят с професията на 
модния дизайнер, различ-
ните текстилни технологии, 
ще наблюдават модните тен-
денции и разбира се ще се 
упражняват да рисуват свои-
те мечтани модели. Школа-
та е създадена за да развие 
креативното мислене у деца-
та, превръщайки ги в малки 
модни специалисти.

Малките модни дизайнери в школата на Дони Георгиева

Момент за историята: Ръкостискането между двама големи спортисти

Младият талант с екипа на родния “Спортбаскет ГТ”

Аристидис Папатеодору с отбора на “Балкан” в зала “Арена Ботевград”
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- Господин директор, дойде един факс за вас!
- По-бързо да влиза, че имам много работа…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Шефът, към секретарката:
- Съберете всички началници на отдели, на съвещание!
- По телефона ли?
- Не, през фейсбук. По бързо ще стане!

* * *
- Здрасти шефе, днес няма да идвам на работа...
- Защо?
- Колата ми е развалена...
- Защо не дойдеш с автобуса?
- Аз нямам автобус...

Виц на броя

Централно военно окръжие

О Б Я В А
за приемане на военна служба на лица 

завършили граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-1231/30.11.2017 г. на министъра на 
отбраната на Република България са обявени за заемане 
след провеждане конкурс от лица завършили граждански 
средни или висши училища в страната и чужбина, вакант-
ни длъжности в състава на Националната Гвардейска част 
- гр. София, както следва:

„Гвардеец“ - 45 (четиридесет и пет) длъжности. Военно 
звание за длъжността: редник 3-ти клас. Необходимо ми-
нимално образование и квалификация: средно. Ръст:175-
185см., БМИ от 20 до 30%, без белези и татуировки по ви-
димите части на тялото.

„Номер от разчет“ - 1 (една длъжност). Военно звание за 
длъжността: редник 3-ти клас. Необходимо минимално об-
разование- средно.

„Шофьор“ - 1 (една) длъжност. Военно звание за длъж-
ността: редник 3-ти клас. Необходимо минимално образо-
вание- средно, водач на МПС кат.“D“.

Срок за подаване на заявленията до 28.01.2018г.

* * *

О Б Я В А
за прием на курсанти и военнослужещи във висшите 

военни училища и на стипендианти за нуждите 
на Министерството на отбраната за учебната 

2018/2019година
Със заповед № ОХ-20/08.01.2018 г. на министъра на от-

браната на Република България са обявени по брой за спе-
циалности местата за прием и обучение, на:

I. Курсанти, за придобиване на КОС „бакалавър“ в профе-
сионално направление военно дело, по специализации от 
специалността „Организация и управление на военни фор-
мирования на тактическо ниво“ за учебната 2018/2019годи-
на.

II. Военнослужещи за обучение в задочна форма, за при-
добиване на ОКС „бакалавър“ в професионално направле-
ние военно дело, по специализации от специалността „Ор-
ганизация и управление на военни формирования на такти-
ческо ниво“ за учебната 2018/2019година.

III.Военнослужещи за придобиване на професионална 
квалификация по военно дело, по квоти и модули:

- за нуждите на Съвместното командване на силите
- за нуждите на Командването на Сухопътни войски
- за нуждите на Командването на Военновъздушните си-

ли
- за нуждите на Националната гвардейска част
IV. Студенти, обучаващи се по специалност „медицина“ 

за придобиване професионална квалификация и изпълне-
ние на служба в министерството на отбраната и Българска-
та армия за учебната 2018/2019г., като следва:

- за нуждите на Съвместното командване на силите - 1 
място

- за нуждите на Командването на Сухопътни войски - 4 
места

- за нуждите на Командването на Военновъздушните си-
ли - 1 място

- за нуждите на Командването на Военноморските сили 
- 3 места

Срок за подаване на заявленията до 29.09.2018г.
* * *

О Б Я В А
за приемане на военна служба на лица 

завършили граждански средни или висши училища  
в страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-1273/14.12.2017 г. на министъра на 
отбраната на Република България са обявени за заемане 
след провеждане конкурс от лица завършили граждански 
средни или висши училища в страната и чужбина, вакант-
ни длъжности в състава на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Ва-
рна, както следва:

„Изпълнител” - 5 длъжности, всички във ВВМУ „Н. Й. Ва-
пцаров“ - гр. Варна. Изисквания за минимално образование 
и квалификация: средно образование. Военно звание за 
обявените длъжности: матрос - 3-ти клас.

Срок за подаване на заявленията до 02.02.2018г.
Повече информация за участие в конкурсите може да по-

лучите от офиса за водене на военен отчет към община-
та или на телефон: 0888/ 321 253, както и от сайтовете на: 
Централно военно окръжие : www.comd.bg и Министерство 
на отбраната : www.mod.bg. Образци от формулярите и 
подробностите за кандидатстване са изложени във Военно 
окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 
764, където се подават необходимите документи.

Митрополит Йоан отслужи
Архиерейска света литургия

На 13-ти януари Негово 
Високопреосвещенство Вар-
ненският и Великопреслав-
ски митрополит Йоан отслу-
жи Архиерейска света Литур-
гия в храм „Св. вмчк. Дими-
тър Солунски” - град Генерал 
Тошево. В светата Литургия 
взеха участие: ставрофорен 
иконом Иван Дойчев - Архие-
рейски наместник в град До-

брич, свещеник Тодор Тодо-
ров - председател на храма 
и други духовници от епархи-
ята. Молитвено участие в бо-
гослужението взеха предста-
вители на ръководството на 
града.

В съботния ден, в който се 
отдава почит към починали-
те, в светата Литугия прозву-
ча заупокойна ектения. Мит-

рополит Йоан заяви, че от 
началото на 2018 година са 
ни напуснали двама духов-
ници на Варненска и Вели-
копреславска епархия. На 
8-ми януари е починал све-
щеник Димитър Иванов от 
Добричка духовна околия, а 
на 12-ти януари - свещеник 
Костадин Шингов от Прова-
дийска духовна околия.

Покана за събрание
Настоятелството на Народно читалище „Светлина 

1941” - Генерал Тошево кани всички действителни члено-
ве на читалището на 5 февруари 2018 година от 17.30 ча-
са на Редовно отчетно събрание при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Народно читалище 
„Светлина 1941” за 2017 година.

2. Доклад на проверителната комисия за 2017 година.
3. Приемане бюджет на читалището за 2018 година.
4. Текущи.
За законността на Редовното отчетно събрание при-

съствието и заплащането на членската такса на всички 
членове на читалището е желателно.

Кратки
През миналата седми-

ца в град Добрич по ули-
ца “Отец Паисий” е спрян 
за проверка лек автомобил 
“Фиат Пунто” с водач от Ге-
нерал Тошево. При провер-
ка с тест за наркотични ве-
щества, той дал положите-
лен резултат за употреба 
на кокаин и канабис. Вода-
чът бил отведен в ЦСМП от 
служителите на Първо ра-
йонно управление, където 
отказал да му бъде взета 
кръвна проба.

* * *
30 акта и 9 констатив-

ни протокола са състави-
ли през изминалата седми-
ца горските стражари към 
Североизточно държавно 
предприятие. Един от ак-
товете е свързан с наруше-
ние при лов, а останалите 
са по Закона за горите. За-
държани са общо 18,7 куб. 
м. дърва за огрев, автомо-
бил, две каруци, моторен 
трион и друг инструмент за 
дърводобив. В обхвата на 
ДГС „Генерал Тошево” са 
задържани 3 куб. м. дърве-
сина и моторен трион. За 
установените нарушения 
са съставени 6 акта.

Литературен 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.

Изгодни оферти
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 Ге-
нерал Тошево и селата Рав-
нец, Пленимир, Присад, Лю-
ляково 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.

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

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

Снимка на Варненска и Великопреславска Света митрополия 


