
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Усилено продължава санирането
на жилищни сгради в града

Трети месец вече тече 
усилена работа по саниране-
то на блок 2 в ж.к. “Алексан-
дър Димитров” в град Гене-
рал Тошево. Паралелно с не-
го, дейности по проект “Енер-
гийно обновяване на мно-
гофамилни жилищни сгра-
ди”, се извършват в още две 
сгради – тази в ж.к. “Алексан-
дър Димитров” 4 и тази на 
ул. “Патриарх Евтимий” № 2. 
В най-напреднал етап е оба-
че именно първият блок.

Дейностите по енергий-
ното обновяване на обекта 
стартираха на 18 октомври 
2017 година и оттогава рабо-
тата не е спирала. В момен-
та строителната фирма из-
вършва подмяна на дограма-
та и прави външна топлоизо-
лация на стените от южна-
та страна. На собствениците 
които са пожелали “затваря-
не” на южните тераси се из-
граждат такива с газобетон-
ни блокчета. Вече са при-
вършили дейностите по хи-
дроизолацията на покрива и 

топлоизолацията на тавани-
те на мазите. В общите час-
ти на двата входа се подме-
ня електрическата инстала-
ция и се поставя енергоспес-
тяващо осветление.

С приключване на ремонт-
ните дейности по програма-
та ще се постигне по-висока 
степен на енергийна ефек-
тивност и намаляване на 
разходите за енергия. Ще се 
подобрят експлоатационни-
те характеристики и ще се 
удължи полезния експлоата-
ционен период на сградите. 
Всичко това ще осигури мно-
го по-добри условия за жиз-
нената среда в съответствие 
с критериите за устойчи-
во развитие. Всички дейнос-
ти ще доведат до удължа-
ване на живота на сградите, 
ще осигурят рентабилната 
им експлоатация и ще позво-
лят по-нататъшно устойчиво 
управление на поддръжка-
та им, с оглед предоставяне 
на по-добри и качествени ус-
луги на населението в града.

Генерал Тошево посрещна
чудотворна икона на Богородица

Стотици жители на общи-
на Генерал Тошево се сте-
коха в храм “Св. вмчк Дими-
тър” в града и имаха възмож-
ността да се докоснат до чу-
дотворната икона на Богоро-
дица “Одигитрия Байталска” 
която беше пренесена за по-
клонение на 4-ти февруари 
(неделя на Блудния син) от 
ставрофорен иконом Дими-
тър Стоев – протосингел на 
Варненска и Великопреслав-
ска света митрополия.

Чудотворната икона на 
Божията майка вече е би-
ла в България, но за първи 
път се показва в храмове-

те на Варненска и Великоп-
реславска епархия. По то-
зи начин и жителите на Ге-
нерал Тошево успяха да 
се поклонят пред светиня-
та. “Одигитрия” в превод от 
гръцки означава Пътеводи-
телка. Тя е сред основните 
типове изображения на Бо-
жията майка с младенеца на 
ръце. Нарича се още “Бай-
талска” заради името на ук-
раинското село Байтали, в 
Ананиевски район на Оде-
ска област, където се съх-
ранява в манастира „Рож-
дество на света Богороди-
ца“. Години наред иконата 

се е смятала за изгубена и 
е открита едва през 2005 г. 
Легендата разказва, че пре-
ди 200 години манастирът е 
бил опожарен от турците и 
монасите са я скрили, за да 
я запазят. След реставраци-
ята от иконата потекло миро 
и болни деца, които се до-
коснали до нея оздравели, 
затова тя била канонизира-
на като чудотворна. Извест-
ни са немалко чудеса, които 
са се случили след молитви 
към “Одигитрия Байталска” 
в различни градове като Ки-
ев, Одеса, Москва. Много са 
били бездетните семейства, 

които, след молитва пред 
иконата, се сдобиват с де-
ца. Много болни деца полу-
чават изцеление от различ-
ни заболявания след молит-
вите на техните родители.

В храма “Св. Димитър” бе-
ше отслужен Молебен ка-
нон на Пресвета Богороди-
ца пред чудотворният й об-
раз. Светинята беше прене-
сена за поклонение в пре-
делите на нашата епархия 
с благословението на Него-
во Високопреосвещенство 
Балтския и Ананиевски ар-
хиепископ Алексий. С бла-
гословението на Негово Ви-
сокопреосвещенство Вар-
ненския и Великопреславски 
митрополит Йоан през изми-
налите дни хиляди христия-
ни от Варна, Шумен, Добрич, 
Велики Преслав, Търговище 
и други градове в епархията 
имаха възможност да се пок-
лонят на чудотворния Бого-
родичен образ.

Пресвета Богородица пре-
нася своята смирена молит-
ва пред Божия Престол. Тя 
е застъпница пред Бога за 
всички човеци. В нейния зе-
мен живот можем да открием 
идеал за служение, смире-
ние и духовна красота. Все-
ки, който застава с вяра и от-
правя сърдечна молитва към 
Божията Майка усеща нейна-
та скорошна подкрепа, май-
чинската и грижа и закрила.

Отчет на изразходваните
средства за референдума

При планувани 35 хил. лв. 
референдумът в град Ге-
нерал Тошево струва мал-
ко над 25 хил. лв. Съгласно 
Закона за прякото участие 
на гражданите в държавна-
та власт и местното самоу-
правление провеждането на 
местен референдум се фи-
нансира изцяло със сред-
ства от общинския бюджет 
на съответната община. В 
общата план-сметка, която 
администрацията е длъжна 
да изготви, се включват въз-
награждения на ОИК и СИК, 
обучения, материали, пе-
чати за СИК, пликове и бю-
летини, разходи за гориво, 
протоколи, преброяване, ко-
мандировки и др.

За местния референдум 
в община Генерал Тошево 
на 17 декември бяха гла-
сувани 35 хил. лв. от об-
щинския бюджет. След не-
говото провеждане и окон-
чателното разплащане на 
плануваните разходи, от-
четът на дирекция „Финан-
си, бюджет, местни данъци 
и такси“ показва, че от пла-
нуваната сума в размер на 
35 хил. лв. са изразходвани 
25 255, 75 лв.

Справката сочи, че най-
големи икономи админи-
страцията е направила по 
перата за възнаграждения, 
материали, протоколи и пе-

чати. Подробен отчет на 
плануваните и изразходва-
ните средства можете да 
видите по-долу.

Възнаграждение на ОИК 
– план: 9 000 лева, отчет: 8 
933, 43 лева;

Възнаграждение на СИК 
– план: 12 500 лева, отчет: 
9 459, 90 лева

Обучение СИК – план: 500 
лева, отчет: 0;

Материали – план: 6 000 
лева, отчет: 3 132, 77 лева;

Печати за СИК – план: 
1 000 лева, отчет: 275,51 ле-
ва;

Пликове и бюлетини – 
план: 1 000 лева, отчет: 654, 
78 лева;

Разход гориво за коли – 
разнасяне на материали – 
план: 500 лева, отчет: 250, 
77 лева;

Разход гориво за коли – 
чували с бюлетини – план: 
500 лева, отчет: 106, 86 ле-
ва;

Протоколи СИК и ОИК – 
план: 1 800 лева, отчет: 0;

Информационно обслуж-
ване АД – преброяване – 
план: 1 700 лева; отчет: 
1 680 лева;

Командировка на ОИК до 
ЦИК и СИК – план: 500 лева; 
отчет: 761, 73 лева.

Всичко общо – план: 
35 000 лева, отчет: 25 255, 
75 лева.
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Общината работи в режим
на неприет бюджет

Община Генерал Тошево 
ще работи в режим на не-
приет бюджет и съгласно 
Закона за публичните фи-
нанси, харчи средства при 
нива от миналата година. По 
време на заседанието на об-
щинския съвет, провело се 
на 1-ви февруари, проекто-
бюджетът за 2018 година не 
беше приет. Гласовете „за” 
бяха 6, 2 - „против” и 9 - „въз-
държал се”. Пред регионал-
ните медии кметът на общи-
ната Валентин Димитров за-
яви, че е останал много из-
ненадан от това гласуване, 
защото по време на посто-
янните комисии, седмица 
по-рано, е нямало предло-
жения във връзка с бюдже-
та.

По време на самото за-
седание беше направено 
предложение за закупува-
не на ВиК тръби, които да 
се положат между селата 
Малина и Люляково, тъй ка-
то второто страда от хрони-

чен недостиг на вода. Пред-
ложението е за заделяне на 
нови 60 000 лева, което е 
прието. Ако общината обаче 
продължи да работи без бю-
джет, то има опасност да сп-
рат дейностите по саниране 
на блоковете и по европей-
ските проекти.

За коментар беше потър-
сен и председателят на Об-
щинския съвет Христо Пав-
лов. Според него разпреде-
лението на средствата от 
бюджета, е причината за не-
говото неприемане. Въпро-
сите, които не са получили 
отговор по време на засе-
данието, са свързани с гази-
фикацията, водопровода в 
Люляково и асфалтирането 
на улици. Очакванията са до 
седмица-две да бъде свика-
но извънредно заседание и 
бюджетът да бъде гласуван. 
До редакционното приключ-
ване на броя (петък 9 фев-
руари) заседание не беше 
проведено.

Стотици жители на Генерал Тошево се стекоха на поклонение пред чудотворната икона
Снимка: Живко Маринов Варненска и Великопреславска Света Митрополия 

Ремонтните дейности по блока продължават усилено
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Покана за събрание
На основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ, Управителният съ-
вет на Сдружение с несто-
панска цел “Футболен клуб 
“СПОРТИСТ 2011” – град 
Генерал Тошево свиква ре-
довно годишно Общо отчет-
но събрание на сдружение-
то, което ще бъде проведено 
на 15.03.2018 година в 18:00 
часа, в сградата на стадион 
“Спортист” – град Генерал 
Тошево, при следния дне-
вен ред:
1. Приемане доклада с отче-

та на Управителния съвет 
за дейността на сдружени-

ето през 2017 година;
2. Приемане и освобождава-

не на членове на сдруже-
нието;

3. Приемане на бюджета на 
сдружението за 2018 го-
дина;

4. Разни;
При липса на кворум, Об-

щото събрание ще се про-
веде в същия ден на също-
то място и при същия дневен 
ред от 19:00 часа

Председател на УС на 
СНЦ “Футболен клуб

“СПОРТИСТ 2011” – град 
Генерал Тошево

Размяна на брачни партньори
в “Любов за четирима”

Момент от комедийната постановка
На 26 февруари от 18:00 

часа на сцената на НЧ 
“Светлина – 1941” – град 
Генерал Тошево, Драма-
тичен театър – Търговище 
ще представи едно риско-
вано, но много забавно при-
ключение в което се впускат 
две млади семейства. По-
становката “Любов за чети-
рима” по пиесата на Щефан 
Фьогел “Двойка, четворка, 
секс” ще поднесе на публи-
ката един интересен и про-
вокиращ съвременен спек-
такъл. Под режисурата на 
Андрей Калудов две семей-
ства ще се впуснат в риско-
вано приключение – размя-
на на партньори и секс с не-
познати. Правят го с един-
ствената идея, че бракът им 
няма да пострада и по този 

начин ще успеят да запазят 
интереса на партньора си. 
Но съдбата може да е на-
мислила друго!

Цял живот да бъдеш с лю-
бимия човек – това вероят-
но е мечта на всеки. Но как 
да запазиш интереса на дру-
гия към теб и твоя към не-
го. Може би този въпрос е 
накарал двете семейства 
– Алекс и Дорис и Кристоф 
и Беа да търсят рисковано-
то приключение – секс с на-
пълно непознати. Една сре-
ща, една откровена размя-
на на партньори и…нищо 
повече. Според тях любо-
вта в семейството няма да 
пострада, а може би ще се 
усили, може би ще разкрие 
нещо ново за всеки от тях? 
Съдбата е намислила дру-

го. Да се забавляваш е пре-
красно, но изненадата вина-
ги е неочаквана и обърква-
ща. Ако пожелаеш телата 
да се сливат без любов, кой 
може да каже какво ще поис-
ка сърцето…

Пиесата на Щефан Фьогел 
е силна, както със смелото 
поставяне на нравствените 
проблеми за любовта и мо-
рала, така и с любопитната 
интрига на интересните съ-
временни образи. Очевиден 
майстор на диалога и ловки-
те обрати на действието, той 
поднася на зрителя най-се-
риозните теми с тънко чув-
ство за хумор и ирония.

Главните роли са пове-
рени на Деси Бакърджиева, 
Васил Драганов, Ивана Сто-
янова и Мартин Властанов.

Посевите са в 
добро състояние

Състоянието на посевите 
е много добро. Това обяви 
проф. Иван Киряков – зам.-
директор на Добруджанския 
земеделски институт край 
Генерал Тошево. Земедел-
ските производители имат 
своите притеснения от ме-
ката зима, но нямат основа-
ние, тъй като към момента 
няма никаква опасност за по-
севите. Пшеницата е във фа-
за на братене, възстановена 
е вегетацията. Друг фактор 
за състоянието на есенници-

те е, че 90% от селекцията е 
западна. Това са семена от 
френски и германски сорто-
ве, които са устойчиви. Вла-
гата е напълно достатъчна.

“Добре би било да има още 
50-60 см. сняг, но могат да се 
очакват изненади до края на 
месец март. Не е добре, че 
някои земеделци започна-
ха да торят с азотни торове”, 
заяви проф. Киряков. По ду-
мите му този разход е изли-
шен и торенето може да за-
почне час след 15 февруари.

Деца се запознаха с
миналото на нашия град

В началото на месец фев-
руари в Център за подкре-
па за личностно развитие – 
Център за работа с деца се 
проведе образователен урок 
по повод 58-годишнината от 
обявяването на Генерал То-
шево за град. В лекцията 
взеха участие учениците от 
клуб “Приказен свят” с ръко-
водител Веселина Кулева и 
библиотеката към НЧ “Свет-
лина – 1941” в града.

Урокът започна с кратка 
историческа справка за ми-
налото на Генерал Тошево 
което датира още от далеч-
ната 1573 година, когато гра-
дът е споменат в списъците 
на джелепкешаните – т. нар. 

овцевъди с името Семиз Ка-
съм. След това служители-
те на библиотеката запозна-
ха децата със стихотворени-
ето на Иван Атанасов “Моят 
град”, а в края на урока бе-
ше представена презента-
ция по темата, подготвена от 
ЦПЛР – град Генерал Тоше-
во. От нея децата се запоз-
наха със знаците и символи-
те на града, неговото култур-
но-историческо наследство, 
културния живот, обществе-
ните сгради, училища и дет-
ски градини, кметския екип, 
паметниците спортните клу-
бове, здравеопазване и не 
на последно място с иконо-
мическото развитие.

Кратки
На 1 февруари, около 20:50 

часа в град Генерал Тошево 
е спрян за проверка лек ав-
томобил „Фолксваген” с до-
бричка регистрация. При из-
вършената проверка на вода-
ча на автомобила за употреба 
на наркотични и упойващи ве-
щества, теста отчита положи-
телен резултат за употребата 
на канабис. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа е задър-
жан С.Я. (21 г.) от град Гене-
рал Тошево. По случая е обра-
зувано бързо полицейско про-
изводство.

***
Младежи от структурите на 

ГЕРБ в Добрич и Генерал То-
шево осъществиха инициати-
ва по повод Европейския ден 
за защита на личните данни, 
който се отбелязва на 28 януа-
ри. Подготвена беше брошура, 
в която се разяснява понятие-
то „лични данни“, кой има пра-
во да ги обработва, както и съ-
вети как да бъдат защитавани. 
Лични данни е всяка една ин-
формация, която може да до-
веде до разпознаване и иден-
тифициране. Това включва аб-
солютно всичко, което може 
да доведе до физическа, пси-
хологическа, икономическа, 
социална и културна само-
личност. Документите, свър-
зани с получено образование, 
натрупан трудов стаж или та-
кива, касаещи здравословно 
състояние отново са вид лич-
ни данни, се посочва в брошу-
рата.

***
Рецидивист на 36 години, 

с инициали В.Г., задигна 100 
буркана със зимнина от къ-
ща в село Спасово. Сигнал за 
престъплението е подаден на 
6 февруари по обед. Проведе-
ни са издирвателни мероприя-
тие и извършителят е бил раз-
крит. Той също е от Спасово. 
Част от бурканите са открити и 
иззети. По случая се работи в 
условията на досъдебно про-
изводство.

Лавандулата продължава
да държи първенството

Интересът към етерично-
маслените култури се увели-
чава и това е напълно обяс-
нимо, защото те носят добра 
доходност от декар. Лаван-
дулата все още остава фа-
ворит в страната, като това 
важи особено силно за Доб-
руджа. Следват я маточина-
та и белият равнец.

През последните две-
три години в Североизточна 
България бяха засадени ог-
ромни площи с етерично-ма-

слената култура. Само в об-
щина Генерал Тошево делът 
на лавандуловите полета се 
е увеличил двойно. Въпре-
ки това обаче, няма проблем 
с реализацията на маслото 
от лавандула. Средната це-
на за килограм е между 100 
и 180 лв. Единственият про-
блем който се наблюдава е 
свързан с голямото предла-
гане на разсад за лавандула 
без необходимите документи 
и лицензия за сортовете.

НССЗ в помощ на фермерите
Земеделските стопани в 

района припознаха Нацио-
налната служба по земеде-
лие за съвети в земедели-
ето /НССЗ/ като единстве-
ния държавен орган, който 
безвъзмездно ги подпомага. 
Коментарът беше направен 
пред радио “Дарик” от Мари-
нела Георгиева – координа-
тор на офиса на службата в 
Добрич.

През 2017 година консул-
тантите на офиса са напра-
вили дейността си по-явна – 
организирани са 43 изнесени 
приемни в общински центро-
ве и населени места. Целта 
им е била да се улесни дос-
тъпът на земеделците до не-
обходимата им информация. 
„Районът тук е такъв, че тези 
хора имат нужда от помощ, 
имат нужда от нас. Ние иска-
ме да бъдем близо до тях и 
да не ги откъсваме от рабо-
тата им”, посочи Георгиева.

През 2018 година също 
ще има изнесени приемни - 
първо в общинските служ-
би по земеделие, а по време 
на активния земеделски се-
зон експертите ще пътуват и 
до малките населени места. 
Първите три приемни ще се 
състоят през месец февруа-
ри - на 7-и от 10 до 12 часа 
в Тервел, на 14-и в Генерал 
Тошево и на 21-ви в Каварна.

Най-често задаваните въ-
проси на консултациите са 
за предстоящите приеми по 
мерките от Програмата за 

развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. Земеделците 
се интересуват и от специа-
лизирани консултации – за 
производство на етерично-
маслени култури, производ-
ство на плодове и зеленчу-
ци, растителна защита и би-
опроизводство, към което се 
обръщат все повече хора.

„Добруджанските стопа-
ни са пример за земеделие 
в цяла България. За тези 18 
години, откакто работим, те 
се развиха и израснаха и ве-
че са много добре информи-
рани. Радващо е, че млади-
те земеделци са много амби-
циозни и имат желание да се 
развиват. Има много, които 
се връщат със спестявания 
от чужбина и ги инвестират 
в земеделско стопанство. 
Те са двигателят на средния 
сектор в земеделието”, каза 
още Маринела Георгиева.

По мярка 2 от ПРСР „Кон-
султантски услуги, услуги по 
управление на стопанство-
то и услуги по заместване в 
стопанството” НССЗ изгот-
вя безплатно бизнес плано-
ве и заявления за кандидат-
стване. Офисът на службата 
в Добрич предоставя целия 
консултантски пакет на фер-
мерите – всичко, което ка-
сае стопанствата им. По ду-
мите на Маринела Георгиева 
все повече от хората започ-
ват да имат доверие към без-
платното изготвяне на биз-
нес планове.

Децата разглеждат снимки от миналото на Генерал Тошево

Студеното време не попречи на жителите на село Пче-
ларово да отбележат 140 години от Освобождението на 
родния си край. За поредна година кметът заедно с жите-
ли от селото положиха цветя на т.нар. „Казашко гробче“.
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Деца научиха ползите от
здравословното хранене

През миналата седмица 
в Център за подкрепа и ли-
чностно развитие се прове-
де състезание по здраво-
словно хранене между уче-
ниците от петите класове на 
СУ “Н. Й. Вапцаров”. Първо 
децата изгледаха презента-
ция на тема “Здравословно-
то хранене – начин на жи-
вот”, а след това взеха учас-
тие в същинската част на 
състезанието.

Учениците бяха разделе-
ни на два отбора и имаха 
задача да направят здраво-
словно меню за хранене за 
един ден. След това трябва-
ше да разделят здравослов-
ни от нездравословни храни 
и да обяснят ползите и вре-
ди съответно от едните и 
другите. В края на състеза-
нието децата направиха хра-
нителна пирамида.

По време на образовател-
ната надпревара децата на-
учиха, че за здравословно 
хранене се смята консума-
цията на храни от различни 
групи, които карат човешки-
ят организъм да се чувства 
добре, да има повече енер-

гия, по-добро настроение 
и да поддържа здравето. 
Здравословно хранене, ком-
бинирано с физическа актив-
ност се смята за най-безопа-
сен и надежден начин дъл-
госрочно да се понижи риска 

от болести и да се достигне 
или поддържа оптимално те-
гло и красива визия.

Накрая всички се съгласи-
ха да спазват следните пра-
вила за здравословен начин 
на живот:

По – малко газирано, по-
вече вода.

По – малко захар, повече 
плодове.

По – малко месо, повече 
зеленчуци.

По-малко стоене на лап-
топа, по-малко игри на те-
лефона, повече ходене и иг-
ри навън.

По - малко гледане на те-
левизия, повече сън.

По – малко сълзи, повече 
смях.

Впечатляващ концерт на народната
певица Галина Дурмушлийска

На 2 февруари на сцената 
в НЧ “Светлина – 1941” на-
родната певица Галина Дур-
мушлийска и оркестър “При-
ятели” изнесоха концерт по 
повод 58 годишнината от 
обявяването на Генерал То-
шево за град. В продължи-
лата близо два часа музи-
кална магия взе участие и 
фолклорен танцов ансам-

бъл “Балик” при НЧ “Васил 
Левски – 1959” – град Бал-
чик с ръководител Галина 
Гавраилова.

Гостите на концерта ос-
танаха приятно изненада-
ни от музикалната програ-
ма, подготвена от Галина 
Дурмушлийска. Популярна-
та и обичана изпълнителка 
на добруджански песни е из-

ключително талантлива пе-
вица с ярък тембър и харак-
терен стил. Когато е на сце-
ната тя омайва и омагьос-
ва, а публиката тихо прита-
ява дъх. За нея казват, че 
не е пее, а говори за песни-
те, за живота, за мечтите… 
Знае историята на всяка ед-
на добруджанска песен, коя-
то влиза в репертоара й, и 

просто я разказва на пуб-
ликата. Танцьорите от ан-
самбъл “Балик” пък допъл-
ват липсващото звено на то-
зи впечатляващ концерт. Те 
се носят леко и ефирно под 
чудните звуци на страхотна-
та добруджанска музика.

Галина Дурмушлийска 
е родена на 5 юни 1959 г. 
в село Ведрина. Завърш-
ва хуманитарна гимназия в 
Добрич. От 1977 г. започва 
да пее в ансамбъла за на-
родни песни и танци „Доб-
руджа“, а впоследствие ста-
ва негов солист. По-къс-
но с Миланка Йорданова и 
Нелка Петкова пеят в трио 
„Добруджанка“. Галина Дур-
мушлийска е една от най-
известните народни певци 
в България, и една от най-
обичаните добруджански 
певици. След напускането 
й от Държавния ансамбъл 
в Добрич, започва дългата 
й самостоятелна кариера 
в която жъне многобройни 
успехи. Години наред е по-
сланик на добруджанския 
и български фолклор в за-
падна Европа.

Конкурс за рецитация
“За да я има България”

Център за подкрепа и ли-
чностно развитие – град Ге-
нерал Тошево организира 
общински конкурс за реци-
тация на тема “За да я има 
България”. Проявата коя-
то се провежда за четвърти 
път се посвещава на 140-го-
дишнина от освобождение-
то на България от Османско 
робство. Конкурсът за реци-
тация цели да съхрани и по-
пуляризира българската по-
езия и българското нацио-
нално самочувствие сред 
младите хора, както и да 
стимулира интересът на все 
повече деца и ученици към 
българската поезия и бъл-
гарските автори.

„За да я има България” е 
конкурс за индивидуални из-
пълнители на произведения 
от български автори. Оце-
няването ще се извършва в 
две направления:

1. Възрожденска поезия – 
автори и произведения или 
откъси от произведения от 
периода на Българското 
възраждане, в това число и 
възрожденски песни;

2. Български автори – ав-
тори и произведения или от-
къси от произведения, които 
изключват възрожденския 
период;

Участниците ще бъдат 
разпределени в четири въз-
растови групи и за двете на-
правления:

І възрастова група – деца 
от детските градини;

ІІ възрастова група – уче-
ници от І-ви до ІV-ти клас;

ІІІ възрастова група – уче-
ници от V-ти до VІІ –ми клас;

ІV възрастова група – уче-
ници от ІХ-ти до ХІІ-ти клас;

За всяка рецитация е 
предвидено време според 
възрастовата група. Ще бъ-
дат присъдени награди за 
местата от първо до тре-
то в различните възрасто-
ви групи за двете направле-
ния – Възрожденска поезия 
и Българска поезия.

Срок за записване: 19 
февруари 2018 година (по-
неделник) до 17:00 ч. в 
ЦПЛР-Център за работа 
с деца или на е-mail: crd_
gt2010@abv.bg.

Щрихи от миналото…
Тази снимка беше любезно 

предоставена на редакция-
та на вестник “Добруджан-
ски глас” от кмета на се-
ло Красен Тошко Тачев. Фо-
тосът е правен през далеч-
ната вече 1950 година и на 
нея е трактористът Коста 
Краев който управлява пър-
вия трактор в ТКЗС Красен. 
Машината е от немската 
марка “Lanz Bulldog”, която 
има изключително богата и 
интересна история. В дале-
чината зад дясното рамо на 
Коста Краев се вижда Фили-
повата кръчма.

“Lanz Bulldog” е трак-
тор, произвеждан от Хай-
нрих Ланц, базиран в Мах-
найм Германия. Производ-
ството започва през 1921 
година, а различни версии 
на машината се произвеж-
дат до 1960 г. През 1956 го-
дина познатата у нас мар-
ка “John Deere” закупува 
“Lanz Bulldog” и продължава 
с производството на култо-
вия трактор. “Lanz Bulldog” 
е един от най-популярни-

те немски трактори, като 
са произведени над 220 000 
броя. Именно един такъв се 
оказва в село Красен.

Същата машина преди 
пет години разбуни духове-
те в цялата страна. През 
2013 година в село Гаго-
во, област Търговище бе-
ше намерен трактор “Lanz 
Bulldog”. Машината стоя-
ла непокътната от десе-
тилетия на входа на би-
вшето ТКЗС в селото, но 
новите собственици на зе-
мята извадили документ, 
че тракторът не предста-
влява културна ценност и 
го продали на 80-годишен 
германец – любител на ан-
тиките. Тогава в селото, 
а по-късно и в Търговище и 
София се състояха редица 
протести против потъпк-
ването на културно-исто-
рическите ценности. До-
ри тези действия обаче не 
успяха да спасят трактора 
от продажба и той замина 
за Германия срещу сумата 
от 10 000 евро.

Абонирайте се!
Абонаментната кампания на общинския вестник “Добру-

джански глас” продължава. Абонирането става в пощен-
ските станции на общината и страната, при пощальоните, 
в редакцията на вестника и на РЕП-овете. Цената е, как-
то следва: за 3 месеца – 3 лева, за 6 месеца – 6 лева, за 9 
месеца – 9 лева и за 12 месеца – 12 лева.

Ако искате да знаете повече от другите за станали и 
предстоящи събития на територията на общината – або-
нирайте се за вестник „Добруджански глас”!

Жена отива на съд за даване на “бързи кредити”
Жена която е давала “бър-

зи кредити” само срещу лич-
на карта е била предадена 
на съд с обвинителен акт на 
Районната прокуратура в Ге-
нерал Тошево за измама, из-
вършена като продължава-
но престъпление по член 209, 
ал. 1 от НК в съучастие с не-
установено лице.

В периода от януари до 
28 март 2016 г. с цел да на-
бави за себе си имотна об-
лага, чрез телефонни разго-
вори, съобщения и имейли, 
28-годишната Пламена П. от 

Червен бряг успяла да въве-
де в заблуждение жена от Ге-
нерал Тошево, че от фирма 
за бързи кредити само сре-
щу лична карта и без поръчи-
тел ще й бъде отпусната су-
мата от 8 000 лева. За да бъ-
де отпуснат кредитът, изма-
мената жена трябвало да за-
плати различни такси. Така с 
10 превода през този пери-
од кандидатстващата за заем 
жена заплатила общо 1 520 
лева такси, а след като се от-
казала да тегли кредит – и не-
устойки.

Подсъдимата се предста-
вяла под името Гергана Сто-
янова. Регистрирала обява в 
интернет сайт, че дава бър-
зи кредити само срещу лична 
карта. Обявата била видяна 
от изпадналата във финан-
сови затруднения пострадала 
жена. В свидетелските си по-
казания пред разследващите 
ощетената обяснила, че след 
като кредитът, за който кан-
дидатствала онлайн, се заба-
вил, тя решила да се откаже. 
Тогава й позвънил мъж, който 
заявил, че дължи неустойка.

Парите били превеждани 
по банковата сметка на мъжа, 
с когото подсъдимата Пла-
мена П. живеела на семейни 
начала. Той заявил, че сре-
щу сметката банката му изда-
ла две дебитни карти. Едната 
била ползвана от Пламена.

За подсъдимата 28-го-
дишна жена това е трета по-
ред измама. Тя е осъждана 
два пъти от Районния съд в 
Габрово и в Бяла Слатина на 
по 3 месеца лишаване от сво-
бода с 3-годишен изпитате-
лен срок.

Галина Дурмушлийска и оркестър “Приятели”

Учениците правят хранителна пирамида и обясняват ползите от здравословното 
хранене 
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- Днес жената ми даде лекарство, което убива жела-
нието за пиене. 

- И сега какво ще правим? 
- Ами сега ще пия без желание....

 Един пияница споделя случка от миналата нощ:
- Излизам аз от бара и изведнъж... Прааас! Нещо здраво 

ме изпраска отзад по главата. Обръщам се и какво да видя 
пред очите си... Асфалта на улицата.

***
 Пияница се събужда с тежък махмурлук.
- Къде се намирам?
- В изтрезвителното.
- Майната му на изтрезвителното! В кой град съм бе чо-

век?
***

- Налей ми малко уиски!
- В девет часа сутринта?!
- Добре де. Сложи и малко мюсли.

Виц на броя

Централно военно окръжие

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 2018/2019 година

Със заповед № ОХ-
20/08.01.2018 г. на минис-
търа на отбраната на Ре-
публика България са обя-
вени по брой за специално-
сти местата за прием и обу-
чение, на:

I. Курсанти, за придо-
биване на КОС „бакала-
вър“ в професионално на-
правление военно дело, 
по специализации от спе-
циалността „Организа-
ция и управление на воен-
ни формирования на так-
тическо ниво“ за учебната 
2018/2019година.

II. Военнослужещи за 
обучение в задочна фор-
ма, за придобиване на ОКС 
„бакалавър“ в професио-
нално направление военно 
дело, по специализации от 
специалността „Организа-
ция и управление на воен-
ни формирования на так-
тическо ниво“ за учебната 
2018/2019година.

III.Военнослужещи за 
придобиване на професио-
нална квалификация по во-
енно дело, по квоти и моду-
ли:

- за нуждите на Съвмест-
ното командване на силите

- за нуждите на Команд-
ването на Сухопътни вой-
ски

- за нуждите на Команд-
ването на Военновъздуш-
ните сили

- за нуждите на Нацио-
налната гвардейска част

IV. Студенти, обучаващи 
се по специалност „меди-
цина“ за придобиване про-
фесионална квалификация 
и изпълнение на служба в 
министерството на отбра-
ната и Българската армия 
за учебната 2018/2019г., ка-
то следва:

- за нуждите на Съвмест-
ното командване на силите 
– 1 място

- за нуждите на Команд-
ването на Сухопътни вой-
ски – 4 места

- за нуждите на Команд-
ването на Военновъздуш-
ните сили – 1 място

- за нуждите на Команд-
ването на Военноморските 
сили – 3 места

Срок за подаване на за-
явленията до 29.09.2018г.

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 на-

чална подготовка (ЕЦНП) - 
гр. Плевен – начало на кур-
са: 12.03.2018 г., край на 
курса: 05.04.2018 г.

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

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

Желаещите да участват 
в курса български гражда-
ни без военна подготов-
ка, следва своевременно 
да подадат заявление във 
военно окръжие – Добрич. 
Успешно завършилите обу-
чението, се ползват с пре-
димство при кандидатства-

не за военна служба или за 
служба в доброволния ре-
зерв.

Повече информация за 
условията и реда за кан-
дидатстване в различни-
те конкурси, може да по-
лучите от офиса за водене 
на военен отчет към общи-
ната или на телефон: 0888 
321 253, както и от сайтове-
те на Централно военно ок-
ръжие: www.comd.bgи Ми-
нистерство на отбраната: 
www.mod.bg. Образци от 
формулярите и подробно-
стите за кандидатстване са 
изложени във Военно окръ-
жие - Добрич, бул. “Добру-
джа” № 4, ет.4, тел. 058/664 
764, където се подават не-
обходимите документи.

Изгодни оферти
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.

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 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.

В село Кардам отбелязаха
празника на мъжката рожба

За поредна година на 2 
февруари жителите на се-
ло Кардам спазиха тради-
цията на празника Петльо-
вден. Много от мъжете на 
селото се събраха в обно-
вения съвсем скоро пенси-
онерски клуб и под звуци-

те на хубавата добруджан-
ска музика отбелязаха праз-
ника на мъжката челяд, на 
която в средновековието 
се е крепяло семейството 
и мира. За доброто настро-
ение на всички се погрижи 
фолклорна формация “ЧАР” 
– град Генерал Тошево коя-
то с богатия си фолклорен 
репертоар направи празни-
ка на всички незабравим. 
На трапезата, разбира се, 
присъстваха задължител-
ното червено вино и варен 
петел.

Според народния кален-
дар, Петльовден е посветен 

на децата и за предпазване-
то им от болести се коли пе-
тле или ярка в зависимост 
от това, момче или момиче 
има в къщата. Забранено е 
да се работи, защото се вяр-
ва, че денят е черен и ще се 
зачерни къщата. Не се пра-

вят годежи и сватби. Праз-
никът на мъжките рожби има 
над 300-годишна история и 
е свързан със събирането 
на най-тежкия данък по вре-
ме на робството – кръвния. 
Легендата гласи, как майка 
скрива момченцето си и от-
казва да го даде на турците 
за еничар, а те от своя стра-
на се заканват, че ако не го 
предаде, то ще бъде закла-
но. Затова българските се-
мейства бележат портите си 
с кръв от петли, за да заблу-
дят властите, че от техните 
къщи вече са взети момчета 
за еничари.

Покана за 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 ин-
валида – Улицата на услугите при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на УС на ТД „Добруджанец” за 2017 г;
2. Отчет на Контролния съвет за работата на УС за 2017 г;
3. Приемане и освобождаване на членове на ТД „Добру-

джанец”;
4. Приемане на програма за работата на ТД през 2018 г. и 

бюджет за нейното осъществяване;
5. Разисквания по горните точки и вземане на решения;
6. Избор на делегат за участие в Общото събрание на 

БТС;
7. 7. Разни.

При липса на кворум от 50%+1 членове на дружеството, 
събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото място.

 УС на ТД „Добруджанец” - Генерал Тошево

Да сме бели и червени…
И през тази година Център 

за подкрепа и личностно раз-
витие – град Генерал Тоше-
во организира общински кон-
курс “Да сме бели и черве-
ни, като мартеничките засме-
ни”. Проявата ще се прове-
де за трети пореден път като 
целта е децата и учениците 
да научат повече за обреди-
те, свързани с този празник. 
Участниците ще трябва да 
изработят образци на марте-
ници, които съответстват на 
българската традиция, проя-
вявайки творчество и ориги-
налност.

В конкурса могат да участ-
ват всички желаещи от учи-
лищата и детските градини 
на територията на Община 
Генерал Тошево. Тази годи-
на организаторите от ЦПЛР 
са обявили пет раздела, в 
които участниците могат да 
демонстрират своите талан-
ти: “Най-малка мартеница”, 
“Най-голяма мартеница”, 
“Изработване на традицион-
на мартеница”, “Най-ориги-
нална мартеница” и “Обемна 
кукла”. За всичките пет раз-
дела важат три възрастови 
групи – на най-малките (де-
цата от детските градини), на 
ученици от първи до четвър-
ти клас и на ученици от пети 
до осми клас.

Срок за доставяне на твор-
бите участващи в конкур-
са е 22 февруари 2018 го-
дина (четвъртък) до 17.00 ч. 
в ЦПЛР-Център за работа с 
деца в града. Първите три 
отличени творби от всяка ка-
тегория и всяка възрастова 
група ще получат награди.

В конкурса децата и уче-
ниците могат до участват и 
с мартеница изработена с 
помощта на мама, баба или 
на цялото семейство. Мате-

риалите, които могат да бъ-
дат ползвани са бяла и чер-
вена вълнена прежда, хар-
тия, традиционни материали 
за украшения, като чесъна, 
който прогонва злите сили, 
звънчета, кратунки, пъстро-
цветни мъниста, малки па-
рички, дори рисувани весели 
лица от картон, пластмаса и 
всичко друго което хрумне на 
децата на изкуството.

Мартенската обредност 
заема важно място в годиш-
ния зимен цикъл, с нея се от-
белязва преходът от зимата 
към пролетта. Преплитане-
то на белия и червения ко-
нец е стар народен обичай, 
носещ вяра в утрешния ден, 
превърнал се в символ на 
здраве и дълголетие. Закич-
ването с мартеници на Пър-
ви март е един от български-
те обреди, който няма ана-
лог сред други народи. Из-
вън българската етническа 
територия мартениците се 
срещат само в някои области 
на Румъния и Молдова, т.е. 
пак на места, където са жи-
вели или живеят по-компакт-
ни групи българи. Според ет-
нографски изследвания пър-
вите мартеници, предназна-
чени за окичване на хората 
и на добитъка, са били изра-
ботвани само от червен ко-
нец и са играели ролята на 
амулети. По-късно към чер-
вения конец започва да се 
усуква и бял. Символика-
та на тези два цвята е след-
ната: от една страна бялото 
предвещава дълъг живот, а 
червеното – здраве и сила. 
От друга страна червеният 
цвят се свързва с мъжкото 
начало, а белият – с женско-
то. Тяхното свързване в едно 
е знак за хармония, разбира-
телство и взаимност.

Т Ъ Ж Е Н  П О М Е Н
На 13 февруари 2018 година се 

навършват 22 години от смъртта на

Евелина Нейчева 
Василева

Винаги ще те помним с добро 
и ще те обичаме. Поклон пред 
светлата ти памет.!

 От семейството

В Кардам си спретнаха истински празник за Петльовден 


