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Старт на модернизацията на ПГЗ „Т. Рачински”
Със символична „Първа 

копка” на 18 юли 2018 г. бе 
даден старт на Проект „Мо-
дернизация на образовател-
ната инфраструктура в Про-
фесионалната гимназия по 
земеделие „Тодор Рачински” 
в Генерал Тошево. Проектът 
се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж” 2014-2020 година (ОП-
РР), съфинансирана от Ев-
ропейския съюз чрез Евро-
пейски фонд за регионално 
развитие и е част от Проце-
дура BG16RFOP001-3.002 
„Подкрепа за професионал-
ните училища в Република 
България”.

Стойността на договора за 
изпълнение между Минис-
терството на образование-
то и науката и изпълнители-
те на предвидените дейнос-
ти е в размер на 1 299 999,99 
лева.

Ремонтът предвижда про-
ектиране и изпълнение на 
строителни дейности, включ-
ващи изпълнение на мерки 
за енергийна ефективност, 
подмяна на отоплителната и 
ВиК инсталации, основен ре-
монт на покрива, цялостен 
вътрешен ремонт на сграда-
та, ремонт на спортните пло-
щадки и др. С изпълнение-
то на проекта в сградата ще 
бъдат създадени условия за 
по-лесен достъп и на хора с 
увреждания.

Строителните дейности 
ще обхванат учебния кор-
пус, физкултурния салон, 
както и прилежащото дворно 
място. По проекта се пред-
вижда и доставка на модер-
но оборудване, което ще 
спомогне за повишаване на 
привлекателността на учи-
лищната среда сред учени-
ците, както и на условията 
за провеждане на обучение. 
Ремонтните работи са пла-
нирани да приключат през 
месец май 2019 г.

Церемонията по „първата 
копка” бе водена от дирек-
тора гимназията Кристияна 
Иванова. В своето привет-
ствие тя изрази увереност, 
че новите условия ще дадат 
възможност за провеждане-
то на иновативен образова-
телно-възпитателен процес, 
от което ще спечели цялата 
община.

В словото си към присъст-
ващите кметът на Община 
Генерал Тощево Валентин 
Димитров заяви, че е изклю-

чително радостен от факта, 
че наред с жизнената среда 
в града, се обновява и инсти-
туционалната такава, а то-
ва по неговите думи говори 
за добра работа и диалог на 
ръководството на гимназия-
та с държавните и общински-
те власти.

На церемонията присъст-
ваха учители, ученици, пред-
ставители на фирмата-из-
пълнител и на тази която 
ще отговаря за строителния 
надзор.

На снимката: Момент от обсъжданията по време на Об-
щото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и кана-
лизация с участието на кмета на Общината Валентин Ди-
митров и заместник-кмета Деян

Общо събрание на
Асоциацията по ВиК

На 19 юли в Добрич се 
проведе Общо събрание 
на Асоциацията по водо-
снабдяване и канализация 
(АВиК) на обособена тери-
тория, съобщиха от прес-
центъра на Областната уп-
рава. На него присъстваха 
кметът на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров 
и неговия заместник Деян 
Димитров.

Основна тема на Общо-
то събрание бе приемането 
на проектобюджет на АВиК 
за 2019 г. Проектът бе пред-
ставен от финансиста на 
Асоциацията Мими Атана-
сова и приет единодушно. 
Той предвижда примерен 
размер на вноска от държа-
вата, съгласно чл. 198 „в”, 
ал. 13 от Закона за водите 
на стойност 20 904,54 ле-
ва и средства от общините, 
според процентния им дял в 
АВиК, общо в размер на 38 
822,72 лева.

Припомняме, че през на-
стоящата 2018 година бю-
джетът на АВиК - Добрич, 
е в размер на 42 857,14 ле-
ва, от които 15 000 лева е 
вноската на държавата, а 27 
857,14 лева са вноски от об-
щините на територията на 
Област Добрич.

Непосредствено след из-
черпване на дневния ред 
се проведе работна среща 
между представители на об-
щините и водния оператор. 

На вниманието на участни-
ците в срещата Областни-
ят управител Красимир Ки-
рилов постави належащи за 
решаване проблеми - прие-
мане на активите от страна 
на общините, процеса на из-
важдане на дълготрайни ма-
териални активи от експлоа-
тация и отчитане на инвес-
тициите от ВиК, направени 
до момента в изпълнение на 
приетия бизнес план.

Пред присъстващите 
главният инженер на ВиК 
Павел Павлов призна, че 
водният оператор поради 
затруднения не изпълнява 
на 100 процента заложени-
те в бизнес плана инвести-
ции и апелира към кметове-
те и заместник-кметовете на 
обединят усилия с цел при-
вличане на външни сред-
ства във водния сектор.

Общините настояха в 
кратки срокове да бъдат 
сформирани комисии, които 
по места да направят огле-
ди и да се финализира про-
цесът по приемане на акти-
вите, тъй като едно от из-
искванията към местните 
власти като бенефициенти 
по оперативните програми 
е именно да са собствени-
ци на ВиК-активите на своя-
та територия. Коментира-
ни бяха и текущи проблеми 
в населените места, касае-
щи работата на водния опе-
ратор.

Монтираха параклиса в с. Росица
След село Калина още 

едно населено място в Об-
щина Генерал Тошево може 
да се похвали с красив па-
раклис, изработен в южна-
та ни съседка Гърция. Това 
е село Росица.

Православното здание 
бе доставено в крайгранич-
ното село на 15 юли и с не-
обходимата подемна тех-

ника бе поставено на пред-
варително положена сто-
манобетонна основа. Сред-
ствата за параклиса са 
осигурени от бюджета на 
Община Генерал Тошево, 
Дирекция „Вероизповеда-
ния” към Министерски съ-
вет и дарители на Църков-
ното настоятелство в се-
ло Красен. В скоро време 

предстои освещаването на 
духовния дом.

Припомняме, че симво-
личната първа копка на 
храма в село Росица бе 
направена през лятото на 
2016 г. Тогава се реши и 
какво име ще носи парак-
лисът - „Успение на препо-
добния Йоан Рилски Чудо-
творец”.

Кратки
новини
С ОКОЛО 11 процента са 

по-ниски добивите от ла-
вандула в Добричка област 
спрямо миналата година по 
данни на Областната земе-
делска служба. Най-високи 
по предварителни данни са 
добивите в Община Гене-
рал Тошево - 620 килограма 
от декар, а най-нисък е до-
бивът Балчишко - 345 кило-
грама от декар. Според про-
изводители намалението на 
средните добиви и в резул-
тат не неблагоприятните за 
тази култура климатични ус-
ловия.

НА 26 ЮЛИ от 08:30 до 
15:30 часа, поради извърш-
ване на неотложни ремонт-
ни дейности на съоръжени-
ята за доставка на електро-
енергия, е предвидено да 
бъде прекъснато електро-
снабдяването в района на 
Генерал Тошево - ул. „Тре-
ти март”, Граничен полицей-
ски участък, ул. „Васил Ап-
рилов”, ул. „Васил Левски”, 
ул. „Кирил и Методий”, ул. 
„Александър Стамболийски” 
и част от ул.”Раковска”, съ-
общават от Електроразпре-
деление „Север” АД.

Продължава на стр. 3

Среща „Попитай кмета”
За 31 юли 2018 г. (вторник) от 10:30 часа в село Ро-

сица e планирано да се проведе поредната среща „По-
питай кмета”. Освен по време на самата среща с кме-
та на Общината Валентин Димитров, гражданите могат 
да зададат предварително вълнуващите ги въпроси и на 
електронната поща на Община Генерал Тошево www.
toshevo.org.
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Събор “Богородица”
На 25-ти и 26-ти август 

2018 г. за пореден път Об-
щина Генерал Тошево ще 
бъде домакин на Добруджан-
ски фолклорен събор „Бого-
родица”. Съборът се органи-
зира от Община Генерал То-
шево и Народно читалище 
”Светлина 1941” и е включен 
в Националния културен ка-
лендар.

Той има за основна цел 
опазване, съхранение и 
популяризиране на фол-
клорното богатство на Доб-
руджа, създаване мост 
за духовните ни ценнос-
ти и стимулиране интере-
са и любовта на младо-
то поколение към българ-
ското народно творчест-
во. С годините съборът се 
утвърди като важен фо-
рум за съхраняване на 
българския дух в региона. 

 В официалния сайт на Об-
щина Генерал Тошево www.
toshevo.org можете да се 
запознаете с регламента на 
събора и да изтеглите заяв-
ка за участие, която очаква-
ме не по-късно от 10 август 
2018 г.

Център за обществена подкрепа

Основните цели
са реализирани

Центърът за обществена 
подкрепа (ЦОП) в Генерал 
Тошево бе открит на 1 юли 
2017 г. по проект „Разкрива-
не на Център за обществе-
на подкрепа в Община Ге-
нерал Тошево”, финансиран 
от Фонд „Социална закри-
ла” и съфинансиран от Об-
щина Генерал Тошево, със 
срок до 31 декември 2017 г. 
От 1 януари тази година со-
циалната услуга се осъщест-
вява като държавно-делеги-
рана дейност с капацитет 20 
места.

Основна цел на Център за 
обществена подкрепа - Ге-
нерал Тошево, е да подобри 
качеството на живот на деца 
в семейна и социална среда, 
като предостави качествени 
социални услуги, които да 
отговарят на потребности-
те и да са достъпни за вся-
ко дете в риск и неговото се-
мейство на територията на 
Община Генерал Тошево.

През периода 1 януари 
- 30 юни 2018 г. средноме-
сечният брой случаи, с кои-
то е работел ЦОП, са меж-
ду 21-22 случая, насоче-
ни чрез направления от От-
дел „Закрила на детето” при 

Дирекция „Социално под-
помагане” - Генерал Тоше-
во. Проведени са общо над 
550 социални, педагогиче-
ски и психологически кон-
султации, като 290 от тях са 
извършени на терен (мобил-
на работа).

Центърът за обществе-
на подкрепа предлага широк 
спектър от услуги и дейности 
за подпомагане на деца и се-
мейства в риск:

* Услуги по превенция на 
изоставянето на деца и нас-
таняването им в специализи-
рани институции.

* Услуги, подпомагащи ра-
ботата по реинтеграция на 
деца в биологичните им се-
мейства.

* Подготовка в умения за 
самостоятелен живот и под-
крепа за успешна социал-
на интеграция и професио-
нална реализация на деца и 
младежи.

* Подкрепа на деца жерт-
ва на насилие и техните се-
мейства.

* Консултиране на деца с 
поведенчески проблеми и 
техните семейства.

* Работа с деца, отпадна-
ли или в риск от отпадане от 

училище и техните семей-
ства.

* Подкрепа и консултиране 
на семейства, за справяне с 
трудности при отглеждане и 
възпитание на деца.

* Услуги в подкрепа на оси-
новяването.

Центърът за обществена 
подкрепа провежда мобилна 
работа (осигуряване на дос-
тъп до социалната услуга за 
всички нуждаещи се на тери-
торията на Община Генерал 
Тошево), с цел активно тър-
сене и оказване на подкрепа 
на деца и семейства във ви-
соко рискови общности. То-
ва дава възможност по-ши-
рок кръг нуждаещи да бъ-
дат включени и реално да 
се възползват от подкрепата 
на Центъра. От друга страна 
намирайки се в своето жили-
ще, децата и техните родите-

ли се чувстват по-свободни и 
уверени, което допринася за 
постигане на много по-добър 
ефект от работата.

Услугите са базирани на 
принципите на уважение, за-
читане на правата на дете-
то и неговия най-добър ин-
терес. В „Център за общест-
вена подкрепа - Генерал То-
шево” работи млад екип от 
специалисти: Иван Георгиев 
- Управител (на снимката), 
Даниела Стоянова - Социа-
лен работник, Гергана Геор-
гиева - Педагог и Диляна Дя-
кова - Психолог.

Как да се свържете с 
нас? Център за обществе-
на подкрепа се намира в Ге-
нерал Тошево, ул. „Дружба” 
№12, ет. 2 в сградата на би-
вшето БКС. За контакти: те-
лефон 0886/700-577; e-mail: 
cop.gen_toshevo@mail.bg.

Мерки за борба с Африканска чума по свинете!
Наблюдава се усложнена 

епизоотична обстановка на 
територията на цяла Евро-
па, включително и в Румъ-
ния, където вече има конста-
тирани над 50 огнища на за-
боляването Африканска чу-
ма по свинете. На 5 юли 2018 
г. е обявено огнище в румън-
ския град Констанца, което 
е притеснително обстоятел-
ство, че този район се очер-
тава като най-рисков за про-
никване на болестта у нас. 
Африканската чума по сви-
нете е силно заразно вирус-
но заболяване по домашни-
те и дивите свине. Заболя-
ването се предава директ-
но - контакт между болни и 
здрави животни, индиректно 
- контакт със замърсени с ви-
руса материали и повърхно-
сти: помещения, транспорт-
ни средства, дрехи и други, 
чрез поглъщане на заразени 
фуражи и основно чрез хра-
нене с отпадъци, съдържа-
щи заразено свинско месо и 
месни продукти.

Африканската чума по сви-
нете при домашните и диви-
те свине се проявява с висо-
ка смъртност. Веднъж про-
никнала в дадена държава 
болестта оказва значително 
негативно въздействие вър-
ху търговията, поминъка на 
свиневъдите и ловното сто-
панство. Изкореняването й 
е изключително трудно и при 
дивите свине може да отне-
ме години, поради което пре-
вантивните дейности и го-
товността за ранно открива-
не и предприемане на спеш-

ни мерки са най-ефикасната 
мярка за борба със заболя-
ването и неговия контрол с 
оглед опазване популацията 
от домашни свине.

При липсата на ваксини за 
лечение на заболелите жи-
вотни, единственият начин 
да се контролира заболява-
нето в засегнатите терито-
рии е тотално унищожаване 
на заразените и контактни-
те животни и прилагането на 
следните строги мерки:

1. Да се ограничи придвиж-
ването на свине и продукти, 
добити от тях.

2. Да не се въвеждат но-
ви свине в животновъдния 
обект. При въвеждане да се 
предприемат адекватни пре-
вантивни мерки за смекча-
ване на риска от внасяне на 
АЧС в животновъдния обект. 
Да се въвеждат животни са-
мо от проверени животно-
въдни обекти.

3. Почистване и дезинфек-
ция на транспортните сред-
ства, с които се превозват 
животните.

4. Новозакупените живот-
ни да се държат под каранти-
на поне 30 дни.

5. Осъществяването на 
стриктен контрол за изхвър-
ляне на отпадъци по не-
регламентиран начин.

6. Да не се използват едни 
и същи превозни средства, 
работно и предпазно облек-
ло, в различни животновъд-
ни обекти.

7. Да не се хранят живот-
ните с животински отпадъци.

8. Да не се хранят живот-
ните с пресни фуражи, доби-
ти в заразени райони с виру-
са на АЧС.

9. В помещенията с живот-
ни да влизат само хората, 
които се грижат за тях.

10. Да се информира Бъл-
гарската агенция по безопас-

ност на храните в случай на 
мъртви и съмнителни за за-
боляване свине.

11. Клането на домашни 
свине да се извършва под 
ветеринарномедицински 
контрол.

12. Диви свине или части 
от тях независимо дали са 
били отстреляни или наме-
рени мъртви да не се въвеж-
дат в животновъдни обекти/
лични стопанства, в които се 
отглеждат свине.

13. За намерени трупове 
на умрели диви свине или 
части от тях да се информи-
ра Българска агенция по без-
опасност на храните.

14. При осъществяване на 
ловна дейност да се използ-
ва отделно/различно от еже-
дневното облекло.

15.Да се ограничат посе-
щенията с лични автомобили 
в Румъния, за да не се внесе 
заболяването.

С решение на МОН

Шкафчета за децата
Общо осем училища в До-

бричка област ще имат въз-
можност да закупят нови 
шкафчета за учениците от 
първи до седми клас. Сред-
ствата са по националната 
програма „Осигуряване на 
съвременна образовател-
на среда” на Министерство-
то на образованието и наука-
та (МОН).

Закупуването на шкафче-
та е една от мерките, които 
министерството предприе за 
олекотяване на ученически-
те раници. В тях децата ще 
могат да съхраняват необхо-
димите им учебници, учеб-
ни комплекти и други мате-
риали, необходими за обра-
зователния процес, екипи за 

физическо възпитание и лич-
ни вещи.

По националната програ-
ма нови шкафчета за уче-
ниците си ще закупят бли-
зо 600 държавни и общин-
ски училища в страната. Об-
що 742 учебни заведения 
са кандидатствали за съфи-
нансиране от Министерство-
то на образованието и нау-
ката. Сред одобрените учи-
лища е и Основно училище 
„Васил Левски” в село Пре-
селенци.

Класирането е извърше-
но от експерти от Дирекция 
„Учебници и училищна до-
кументация” според най-ни-
ската искана сума на брой 
шкафче.

Трети фестивал на Лавандулата

Празнична програма
За 21 юли, когато този 

брой беше приключен редак-
ционно, бе обявено провеж-
дането на Трети Национа-
лен фестивал на Лавандула-
та Генерал Тошево `2018. В 
програмата бяха предвиде-
ни следните по-значими ме-
роприятия:

~ Лавандулов базар с 
участието на търговци, про-
изводители на етерични мас-
ла и лавандулови биопро-
дукти, приложници и земе-
делски стопани.

~ Детска Лавандулова ра-

ботилница - шатри с анима-
тори, лектори и приложници. 
Възможност за децата да на-
учат за широкото приложе-
ние на лавандулата; рисунки 
върху асфалт, състезания.

~ Конкурс за най-добър 
експонат, изработен в Лаван-
дуловата работилница.

~ Конкурс „Кралица на Ла-
вандулата”.

~ Музикална и танцо-
ва програма с участието на 
ГЛОРИЯ, Димитър Кесаров, 
Росица Делева, фолклорни 
групи и изпълнители.

Важно съобщение!
Във връзка с писмо №РД-05-560 от 6 юли 2018 г. на Об-

ластна дирекция „Земеделие” - Добрич, Ви информира-
ме, че Министерството на земеделието, храните и горите, 
гр. София, предприема мерки за превантивни действие 
срещу африканската чума по свинете по граничните на-
селени места на територията на Община Генерал Тоше-
во, както и в населени места със свиневъдни комплекси. 
В населените места: Бежаново, Вичево, Йовково, Ограж-
ден, Росица, Лозница и Краище предстои полагане елек-
тропастири от страна на Министерството на земеделие-
то, храните и горите, гр. София.

Общинска администрация

Областният управител Красимир Кирилов свика заседание на Областната епизоотич-
на комисия в работата на която участва зам.-кметът на Общината Деян Димитров.
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Зов за помощ!
Областният управител 

Красимир Кирилов и целият 
екип на Областна админи-
страция Добрич се обръщат 
с апел за помощ към все-
ки с добро сърце. Старши 
счетоводителят в Област-
на управа Ивелина Драгне-
ва има нужда от средства, 
за да продължи лечението 
на онкологично заболява-
не. Всеки, който иска да по-
могне, може да го направи 
чрез разкритата дарителска 
сметка в евро на нейно име в УниКредит Булбанк - До-
брич: BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG41 UNCR7000 1521 6371 
68, Ивелина Андонова Драгнева.

Продължава от стр. 1
МЕСЕЧНИЯТ размер на 

целевата помощ за отопле-
ние за предстоящия зимен 
сезон ще е 74,83 лв., съоб-
щават от пресцентъра на 
социалното министерство. 
Общият размер на помощта 
за целия отоплителен пери-
од 01.11.2018 г. - 31.03.2019 
г. ще се увеличи на 374,15 
лв. Сумата е с 9,05 лв. по-
висока в сравнение с изпла-
щаната през миналата зи-
ма. Новият размер на помо-
щта е определен със запо-
вед на министъра на труда 
и социалната политика Би-
сер Петков. Кандидатства-
щите за целева помощ мо-
гат да подават документи в 
дирекциите „Социално под-
помагане до 31.10.2018 г.

ЗА ВЧЕРА, 23 юли, бе на-
срочено организирането на 
пункт за предаване на изля-
зло от употреба електронно 
и електрическо оборудва-
не - печки, телевизори, ком-
пютри, монитори, хладилни-
ци, фризери, луминисцент-
ни лампи, батерии, акуму-
латори и други електроуре-
ди. Акцията се организира 
всяка година от Общинска 
администрация, съвместно 
с „Трансинс технорецикли-
раща компания”АД и „Тран-
сис батери”.

Кратки
новини

Откритата изложба в НЧ „Светлина 1941” с картини на 
участниците в първия пленер „Бялата лястовица” предиз-
вика голям интерес. Всички творби са свързани с живота и 
творчеството на Йордан Йовков.

Покана за включване
във Фермерския пазар

През 2017 г. в Добрич се 
проведе Форум „Глобален 
Добрич”, на който стана яс-
но, че в обществото е на-
зряла идея да се организи-
ра Фермерски пазар за чис-
та храна. През месец сеп-
тември 2017 г. Община До-
брич и Кооперация „Хран-
кооп” - София стартираха 
провеждането на ежеседми-
чен Фермерски пазар в До-
брич с цел да се осигури по-
стоянен достъп на потреби-
телите до чиста храна, съз-
дадена от местни произво-
дители. До настоящия мо-
мент Фермерски пазар се 
провежда всеки четвъртък в 
Стария Добрич и все по-чес-
то има и извънредни изда-
ния по случай традиционни 
празници и фестивали, със 
съдействие от страна на ад-
министрацията на общини-
те в областта. Участници на 

пазара могат да бъдат всич-
ки малки местни производи-
тели на чиста храна, които 
не употребяват химически 
торове и вещества при про-
изводството на продукцията 
си. Производителите от на-
шата община могат да полу-
чат подробна информация 
на тел. 0878/781-697, или 
на e-mail prasheva@abv.bg 
pazari@hrankoop.com.

Кооперация „Хранкооп” е 
основата през 2010 г. Към 
пролетта на тази година чле-
новете на кооперацията на-
брояват над 70 пълноправ-
ни и над 120 асоциирани. 
Кооперацията работи с над 
120 производители от цяла-
та страна, като основните це-
ли на организацията са под-
крепа на малки местни про-
изводители на чиста храна 
и улесняване на достъпа на 
потребителите до нея.

Важно съобщение!
Звено „АННСР” при Об-

щина Генерал Тошево обя-
вява съгласно чл.129, ал.2 
и ал.5, във връзка с чл.136, 
ал.1 от ЗУТ Заповед №558 
от 02.07.2018 г. за одобря-
ване на изменение на Под-
робен устройствен план - 
план за застрояване, об-
хващащ УПИ №ХХІ-1453 в 

кв.42 по плана на Генерал 
Тошево. В резултат на из-
менението УПИ ХХІ-1453 
се преотрежда за общест-
вено ползване за строи-
телство на автосервиз. За-
поведта е в Общинска ад-
министрация , звено „АНН-
СР”, където желаещите мо-
гат да се запознаят с нея.

Подготвителни ремонтни дейности
С настъпването на актив-

ния летен сезон започнаха 
инфраструктурните дейнос-
ти в Община Генерал Тоше-
во. В момента текат подгот-
вителни работи по отсечка-
та DOB 3032 (ІІ-29 Добрич 
Генерал Тошево) - Дъбо-
вик, която е част от общин-
ската пътна мрежа. Фрезо-
ва се старата асфалтова на-
стилка, почиства се банкета, 
правят се уширения на мес-
тата, където това е необхо-
димо. Няколко работни гру-

пи са заети с тези дейности, 
като към момента не се на-
лага реорганизация на дви-
жението в посока от и за се-
ло Дъбовик.

Цялостната рехабилита-
ция на пътя се осъществява 
по проект „Повишаване дос-
тъпа до TEN-T в трансграни-
чен район Негру Вода - Ге-
нерал Тошево” по програ-
ма INTERREG VA Румъния - 
България 2014-2020. Освен 
него ще бъде обновен и път 
DOB 1047 (ІІІ 296 Генерал 

Тошево - Каварна), Василево 
- Балканци. Ще бъде възста-
новена хоризонталната мар-
кировка, както и вертикална-
та сигнализация пътни знаци 
и табели. Цялостно ще бъ-
дат рехабилитирани 8,4 ки-
лометра общински пътни от-
сечки и около няколкостотин 
кв. м. тротоари.

С реализирането на дей-
ностите се очаква да се по-
добрят транспортните връз-
ки на населението от района 
със съседните общини.

Условни наказания
Мъж и жена получиха ус-

ловни наказания от 6 месе-
ца „лишаване от свобода” 
с тригодишен изпитателен 
срок и глоби от по 200 ле-
ва за незаконно преминава-
не на границата ни, след ка-
то Районният съд в Генерал 
Тошево одобри споразуме-
нията, сключени между под-
съдимите, техните защитни-
ци и прокуратурата. Двамата 
са се признали за виновни, 
че на 14 юли 2018 г., межди 
62-ра и 63-та гранични пира-
миди, в землището на с. Бе-
жаново, са излезли през гра-

ницата на страната ни без 
разрешение на надлежните 
органи на властта и не през 
определените за това места.

Ливанските граждани са 
декларирали, че са подпи-
сали доброволно спора-
зуменията и са наясно, че 
те имат последствията на 
влезли в сила присъди. Под-
съдимите са осъдени да 
платят и сторените по дела-
та разноски. Постановените 
от Районния съд в Генерал 
Тошево съдебни актове са 
окончателни и влизат в си-
ла веднага.

Община Генерал Тошево, 
Съюз на българските писа-
тели и Народно читалище 
„Дора Габе 1940” - с. Дъбо-
вик, обявяват ХІІІ Национа-
лен конкурс за поетеси „До-
ра Габе `2018” със следния 
статут:

1. Цел:
Конкурсът има за цел да 

продължи традициите в по-
езията на Дора Габе, вдъ-
хновена от хуманизма, лю-
бовта към Добруджа, спо-
мените за детството и стре-
межа към красота във всич-
ки нейни форми и проявле-
ния.

2. Провеждане:
2.1. Конкурсът се органи-

зира с подкрепата на Изда-
телство „Български писа-
тел” и Издателство „Заха-
рий Стоянов”.

2.2. Конкурсът е явен и се 
провежда през година.

2.3. Обявява се през ме-
сец юли и приключва през 
месец октомври на теку-
щата година - в рамките на 
празниците на гр. Генерал 
Тошево.

3. Право на участие:
В конкурса могат да 

участват поетеси от цяла-
та страна, навършили 16 го-
дини.

Не се допуска участие в 
конкурса на членове на жу-
рито за текущата година.

4. Изисквания към твор-
бите:

4.1. Всеки автор може да 
участва с до 3 (три) поетич-
ни творби.

4.2. Няма ограничения в 
тематиката, формата и раз-
мера на творбите.

4.3. В конкурса участват 
само произведения, които 
не са публикувани до мо-
мента.

4.4. Участниците да пред-
ставят творбите си в срок 
до 5 октомври 2018 г. в три 
екземпляра на хартиен но-
сител или електронен вари-
ант на адресите:

~ на e-mail адрес: 
kultura@toshevo.org;

~ на адрес: Община Ге-
нерал Тошево, за конкурса 
„Дора Габе”, ул. „Васил Ап-
рилов” №5, гр. Генерал То-
шево, 9500.

* В този случай важи по-
щенското клеймо и ръкопи-
си не се връщат.

4.5. Придружаваща ин-
формация на отделен 
файл/лист: трите имена на 
автора, възраст, населено 

място, личен телефон и e-
mail адрес за връзка.

5. Критерии за оценява-
не на стиховете:

5.1. Съдържание и образ-
ност.

5.2. Език и стил.
6. Оценяване:
Оценяването на всички 

творби, постъпили в необ-
ходимия срок за участие в 
конкурса, се осъществява 
от професионално жури в 
състав от 3-ма члена.

7. Наградният фонд на 
конкурса се осигурява от 
Община Генерал Тошево.

7.1. Ще бъдат присъдени 
следните парични награди:

~ Първа, Втора и Трета 
награди;

~ Поощрителни награди.
7.2. Ще бъдат присъдени 

и две специални награди:

~ Награда на Издател-
ство „Български писател”;

~ Награда на Издател-
ство „Захарий Стоянов”.

7.3. Резултатите от кон-
курса ще бъдат обявени на 
сайта на Община Генерал 
Тошево http//www.toshevo.
org след церемонията по 
награждаването.

8. Награждаване:
8.1. Церемонията по наг-

раждаването ще се състои 
в рамките на празниците 
на гр. Генерал Тошево, съ-
пътствана от посещение до 
родното място на поетеса-
та - с. Дъбовик.

8.2. Победителите в Кон-
курса ще бъдат уведоме-
ни своевременно за точно-
то време и място за връчва-
не на наградите.

8.3. Пътните разходи на 

наградените за участие в 
заключителния етап на кон-
курса и връчване на награ-
дите се поемат от Община 
Генерал Тошево.

8.4. Отличените стихове 
ще бъдат публикувани във 
в. „Словото днес”, сп. „Вез-
ни”, сп. „Антимовски хан” и 
в. „Добруджански глас”.

8.5. Авторите на отличе-
ните творби предоставят на 
организаторите правото на 
последваща публикация в 
самостоятелен сборник.

За контакт и допълни-
телна информация:

Отдел „Култура, веро-
изповедания и интегра-
ция” Маргарита Велико-
ва, началник-отдел, тел. 
0885/604-151 и 0889/954-
880, e-mail: kultura@toshevo.
org.

Статут на ХІІІ Национален конкурс за поетеси „Дора Габе `2018”
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- Какво ново пише в пресата, наборе?
- От всеки ред се подразбира, че ще ни пресират с но-

ви цени на стоките от първа необходимост.
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Месец август

Факти и събития
~ 11 август 1946 г. - в Ге-

нерал Тошево се провеж-
да околийска конференция 
на Отечествения фронт за 
прилагане на аграрната ре-
форма.

~ На 3 август 1964 г. в Ге-
нерал Тошево гостува деле-
гация начело с Юзеф Озга 
Михалски - зам.-председа-
тел на Главния комитет на 
Полската обединена селска 
партия, и Пекка Силвола - 
генерален секретар на Аг-
росъюза на Финландия. Де-
легацията е придружена от 
председателя на Народното 
събрание Георги Трайков.

~ 7 август 1976 г. - в Ге-
нерал Тошево е открит па-
метник на В. И. Ленин.

~ През август 1978 г. пър-
вият секретар на ЦК на БКП 
Тодор Живков и първият се-

кретар на Азербайджанска-
та компартия Гейдар Али-
ев посещават Института по 
пшеницата и слънчогледа 
„Добруджа” край Генерал 
Тошево (сега Добруджански 
земеделски институт). То-
дор Живков посещава Ин-
ститута и на 4 август 1986 г.

~ 28 август 1966 г. - за-
крита е Машинно-трактор-
ната станция в Генерал То-
шево и е открит Ремонтно-
тракторен завод с първи ди-
ректор Станчо Ненов.

~ 27 август 1996 г. - в Ге-
нерал Тошево с военни по-
чести е открит Паметникът 
на загиналите летци Венко 
Савов и Йордан Тенчев.

~ Август 1989 г. - изли-
за книгата на Стоян Ива-
нов „Из миналото на Пчела-
рово”.

Трети фестивал на руската песен „Улыбка”
В село Дъбовик се прове-

де третото издание на меж-
дународния фестивал на ру-
ската песен „Улыбка”, в кой-
то участваха 6 групи и 8 ин-
дивидуални изпълните-
ли. Нашата община отно-
во се представи достойно 
с изпълненията на Вокална 
група „Улыбка” при Основ-
но училище „Христо Ботев” 
в Кардам, Танцова форма-

ция „Йлдъзлар” и формация 
„Контраст” при Основно учи-
лище „Христо Смирненски” 
в Генерал Тошево, индиви-
дуалните изпълнители Юл-
ка Ангелова и Виктория Кра-
симирова от Кардам, Же-
ня Бучукчиева, Стефан Бу-
чукчиев и Красимир Колев 
от Генерал Тошево. Участ-
ваха още: Вокална група 
при Средно училище „Сте-

фан Караджа” в Каварна, 
Танцова музикална върте-
лежка при Средно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий” 
в Добрич и Фолклорна гру-
па за руски песни „Калинуш-
ка” от село Казашко, Вар-
ненско. Сред индивидуал-
ните изпълнители достойно 
се представиха Шенгюл Ра-
имова като представител на 
Движение „Русофили”, Мар-

гарита Евгениева от Добрич 
и Хараламбия Флорина от 
село Журиловка, Румъния.

Много бяха зрителите, 
които се насладиха на ру-
ските песни и танци. То-
ва стана благодарение на 
отличната организация от 
страна на Общинска адми-
нистрация и Народно чита-
лище „Дора Габе 1940” в Дъ-
бовик.

Полицейска акция

„Безопасно лято”
Пътна полиция стартира 

акцията „Безопасно лято” и 
призовава водачите:

~ Да подават сигнали 
за катастрофи, бедствия, 
аварии и други критични 
ситуации на телефон 112 
и да търсят компетентна 
специализирана помощ 
(полиция, спешна помощ, 
противопожарна служба и 
др.).

~ Да се осведомяват 
предварително за маршру-
та и извършваните ремон-
ти или въведената времен-
на организация на движе-
нието по него.

~ Да се движат със ско-
рост, съобразена с:

- пътните знаци;
- пътната маркировка;
- пътните условия;
- релефа на местността;
- конкретните метеоро-

логични условия.
~ Да са отпочинали пре-

ди пътуване.
~ Да се отнасят с отго-

ворност към шофирането, 
особено когато превозват 
пътници в автомобила.

~ Да помнят, че не са са-
ми на пътя и че поведени-
ето им зависи не само тех-
ният, но и животът на оста-
налите участници в движе-
нието по пътищата.

Пътна полиция напом-
ня, че е важно:

~ Да се използват обезо-
пасителни колани и систе-
ми за деца (седалки, стол-
чета).

~ Да не се отвлича вни-
манието на водача.

~ Да се правят почив-
ки при усещане на диском-
форт или умора.

Пътна полиция пре-
поръчва при натоварен 
маршрут водачът:

~ Да бъде концентриран 
в шофирането.

~ Да бъде търпелив, то-
лерантен и да не предпри-
ема рискови изпреварва-
ния.

~ Да се съобразява и с 
останалите участници на 

пътя.
~ Да използва алтерна-

тивен маршрут при въз-
можност.

Пътна полиция при-
помня някои истини:

~ Ако спазваш ограни-
ченията, времето за прис-
тигане до крайната цел се 
удължава, но… с малко.

~ Ако се движиш с по-
малка скорост, си гаранти-
раш намален риск от ката-
строфа.

~ За някои участъци от 
твоя маршрут максимална-
та разрешена скорост мо-
же да се окаже неподходя-
ща за момента. Често вре-
мето е променливо, път-
ните настилки са мокри, а 
на места - наводнени. Има 
опасности от аквапланинг!

~ Ако мислиш позитив-
но, взимаш правилни ре-
шения.

Опознай опасностите:
~ Неправилно избрана 

скорост (в населени и из-
вън населени места).

~ Несъобразена скорост 
при загуба на пътя заради 
липса на маркировка или 
вложени метеорологични 
условия.

~ Неадекватно поведе-
ние в/извън населено мяс-
то заради задръствания 
(„тапи”).

~ Неспазване на дистан-
ция.

~ Неправилно превключ-
ване на светлини в тъмно-
то.

~ Шофиране в състояние 
на умора.

~ Шофиране без кон-
центрираност (разсейване 
с пътниците, разговори по 
телефона, писане на съоб-
щения по телефона, лични/
служебни проблеми и др.).

~ Шофиране без правос-
пособност.

~ Шофиране в нетрезво 
състояние.

~ Шофиране след упо-
треба на наркотици.

Главна дирекция
„Национална полиция”

Заради бито дете

Наказание „пробация”
Наказание „пробация” 

постанови Районният съд 
в Генерал Тошево за же-
на с инициали Н.С.А., опо-
вестиха областните медии. 
Магистратите са одобрили 
споразумение между про-
куратурата и подсъдимата, 
която се е признала за ви-
новна, че на 25 август ми-
налата година в село Спа-
сово изтезавала малолет-
но дете, намиращо се под 
нейни грижи, като му нане-
сла множество удари с ръ-
це и дървена пръчка в об-
ластта на главата и тяло-
то, в резултат на което на 
детето са причинени хема-
том, кръвонасядания и дру-
ги увреждания, които са до-
вели до временно, неопас-
но за живота разстройство 
на здравето.

Н.С.А. трябва да се ре-
гистрира по настоящ адрес 
и да провежда периодични 
беседи с пробационен слу-
жител за срок от две годи-
ни. Жената ще бъде вклю-
чена в програма за общест-

вено въздействие.
Към присъдата е присъ-

единено и обществено по-
рицание чрез залепване на 
обявление на сградата на 
кметството в село Спасово.

Одобреното споразуме-
ние има последствията на 
влязла в законна сила при-
съда, е посочено в публика-
циите.

Също в областни медии 
е съобщено, че с условна 
присъда се е разминал пе-
дофил, блудствал с дете. 
Районният съд в Генерал 
Тошево е признал за вино-
вен Ж.В.С., че на 30 май 
2017 г. е извършил хомо-
сексуални действия с лице 
от същия пол, което било 
лишено от възможност за 
самоотбрана. Делото е гле-
дано по съкратената проце-
дура.

Педофилът е осъден на 
две години затвор с четири-
годишен изпитателен срок. 
Присъдата подлежи на об-
жалване и протест пред Ок-
ръжния съд в Добрич.

Трагедия на пътя,
има загинал шофьор

При катастрофа на 16 
юли около 17:30 часа заги-
на 33-годишен мъж от шу-
менското село Тодор Ико-
номово, съобщиха от по-
лицията. На място е уста-
новено, че водач на лек ав-
томобил „Ауди” с шуменска 
регистрация, движейки се 
от с. Малина към с. Побе-
да, на разклона за с. Пет-
лешково не спира на знак 
„Стоп” и отнема предим-
ството на лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка 
регистрация, движещ се от 
с. Петлешково към с. Дро-
пла. Вследствие на уда-
ра между двете коли, на 
път за болницата в линей-
ката е починал возещи-
ят се на предната седал-
ка в „Ауди”то 33-годишен 

мъж от Тодор Икономово. 
Пострада ли са возещи-
те се на задната седалка 
пътници в „Ауди”-то, кои-
то са с диагноза комоцио. 
Водачът на „Фолксвагена” 
- 42-годишна жена от Дро-
пла е с фрактура на ребра-
та и е оставена в Добрич за 
лечение.

Водачите на двата авто-
мобила са с отрицателни 
проби за употреба на ал-
кохол. По случая е образу-
вано досъдебно производ-
ство.

За съжаление, въпреки 
предупрежденията за раз-
умно и отговорно шофира-
не, много водачи предпри-
емат рисковани действия, 
а от тях почти винаги по-
следствията са фатални!

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ апарта-

мент, идеален център, 
ул. „Станьо Милев” №2, 
блок 2, ап. 10, ет. І, са-
ниран блок. Справки на 
тел. 0882/521-030.

ПРОДАВАМ апарта-
мент в центъра на Гене-
рал Тошево, ул. „Трети 
март” №10, вх. „Б”, тухла, 
отлично състояние. Цена 
по споразумение. Справ-

ки на тел. 0889/993-831 и 
0887/154-845.

ПРОДАВАМ апарта-
мент (ІІ етаж) в Генерал 
Тошево, ул. „Димитър 
Благоев” №7 „а”. Справ-
ки на тел. 0877/396-988.

ПРОДАВАМ вто-
ри етаж от къща на ул. 
„Дружба” в Генерал То-
шево. Справки на тел. 
0887/273-880.

Възпоминание
На 28 юли ще се 

навършат 3 месеца  
от смъртта на

Явор
Ивелинов
Георгиев
Не се изплаква мъката със сълзи,
когато плачем повече боли.
И все по-безнадеждни стават дните,
че никога не ще се върнеш ти!
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