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Много възможности
за възходящо развитие

МИГ „Балчик - Генерал То-
шево” е юридическо лице с 
нестопанска цел за осъщест-
вяване на общественополезна 
дейност, регистрирано по ре-
да на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел и в съ-
ответствие с Наредба №22 от 
14.12.2015 г. Председател на 
Сдружението е кметът на Об-
щина Генерал Тошево Вален-
тин Димитров. Преди няколко 
дни бе разпространен луксо-
зен цветен бюлетин с интервю 
на г-н Димитров. Препечатва-
ме го без съкращения.

- Вие станахте председа-
тел на УС на МИГ „Балчик - 
Генерал Тошево” и поехте 
щафетата от Балчик. Как се 
структурира една нова орга-
низация?

- Началото винаги е трудно. 
И все още е трудно, защото 
целият екип на МИГ-а тепър-
ва влиза в ритъм. Визирам Об-
щото събрание, Управителния 
съвет и екипа от експерти. Ня-
ма нищо притеснително, рабо-
тата е по-различна от работа-
та на кмета на общината, за-
щото МИГ-ът е по-различна 
структура, но всичко ще бъде 
наред, ще заработи, ще бъде 
успешен, за да стигнем до по-
вече хора от бизнеса и НПО-
сектора и да имаме успех.

- МИГ-ът действа като из-
пълнителна агенция на мест-
но ниво, а това е свързано с 
необходим капацитет. Как 
оценяване, имате ли такъв 
капацитет, какви хора влизат 
в УС, какви хора са привле-
чени като експерти по места, 
познати лица ли са, нови ли-
ца ли са? Как ще се осъщест-
вява работата и координаци-
ята вътре в самия МИГ?

- Със сигурност най-голямо-
то богатство в Добруджа, визи-

рам община Генерал Тошево, 
а и цялата територия на МИГ-
а заедно с община Балчик, то-
ва са хората и земята. Считам, 
че щом богатството ни са хо-
рата, значи имаме нужния ка-
пацитет. Хората в УС, визирам 
двамата кметове, които вли-
зат по право, представители-
те на бизнеса и НПО-тата са 
подготвени хора и с малко по-
вече работа, постоянство и че-
тене ще направим така, че то-
ва да е един от най-успешните 
МИГ-ове в България. Да, това 
е един местен управляващ ор-
ган, който ще разпределя пари 
под формата на проекти и ще 
се консултираме само на тери-
торията на нашия МИГ. Освен 
външните експерти мисля, че 
можем да открием допълните-
лен капацитет сред членовете 
на Общото събрание, които по 
задължение трябва да оценя-
ват проекти.

- Общината осигури и по-
мещения за МИГ-а, къде се 
помещава сега?

- Офисът в Генерал Тоше-
во е на първия етаж в сграда-
та на бившия съвет. На втория 
етаж е ОбС „Земеделие”. Това 
е реновирана сграда по про-
ект „Красива България. В Бал-
чик също е предоставен ху-
бав офис. Общините задели-
ха сериозна встъпителна внос-
ка, а вече е отпуснат и безлих-
вен заем до идването на аван-
совото плащане и тепърва ще 
обявяваме банкова гаранция, 
с която МИГ-ът да работи спо-
койно през следващите някол-
ко години. Визирам община Ге-
нерал Тошево, по същата про-
цедура е и община Балчик. Ра-
ботим съвместно с колегите от 
община Балчик. Решенията, 
които се вземат от нашия ОбС, 
успоредно се вземат и от Бал-

чик. Така че работим в добър 
екип, нямаме какво да делим.

- В стратегията на МИГ-а 
има заложени мерки, които 
са чисто общински. Вие, ве-
че в другото Ви качество на 
кмет на общината, имате ли 
виждане какви проекти иска-
те да изпълните чрез мерки-
те, заложени в МИГ-а?

- Да, още като изготвяхме 
стратегията имахме насоки, 
няколко идеи и тепърва ще ги 
обсъдим с колегите от МИГ-
а, тъй като за мен има 5-6 ва-
жни готови разработени проек-
ти, които трябва да бъдат осъ-
ществени. Имаме насоките и 
ще видим дали отговарят на 
стратегията. Ако не, ще разра-
ботим други проекти и със си-
гурност парите ще стигнат до 
общината.

- Колко средства са зало-
жени по общинските мерки?

- Мисля, че по 500 000 за 
двете общини, проекти, свър-
зани със селските райони.

- А предвиждате ли съв-
местни проекти на двете об-
щини?

- По принцип не. Могат да 
бъдат свързани, но не и общи.

- На едно от заседания-
та на Общото събрание лан-
сирахте идеята, че акцент в 
стратегията трябва да бъ-
де откриването на нови ра-
ботни места. По какъв начин 
виждате откриването им?

- Специално по Програмата 
за развитието на селските ра-

йони даваме пример за един 
дребен земеделски произво-
дител, примерно от Генерал 
Тошево - ако той си купи нова 
техника по този проект, той ще 
има нужда от още един работ-
ник, който да обслужва тази 
техника. По този начин, пома-
гайки на дребния бизнес, ос-
новно ще има открити още ня-
колко работни места. По Про-
грама ОПИК ще се финанси-
рат малки и средни предприя-
тия, нови производства или не-
що по-голямо. Там също може 
да бъдат открити нови работ-
ни места. Тук идеята е да по-
могнем основно на бизнеса. 
Общините имат много мерки, 
по които да кандидатстват по 
много програми, но тук трябва 
да подчертаем, че бенефици-
ентите трябва да са регистри-
рани на територията на МИГ 
„Балчик - Генерал Тошево”.

- Скоро ще обявите при-
ем по мерките. Кога очаквате 
да бъдат одобрени първите 
проекти?

- Може би в края на 2018 г., 
ако всичко е наред и ако сме 
готови с насоките, към начало-
то на октомври. Очаквам в края 
на тази или началото на 2019 г. 
да има одобрени и реално реа-
лизирани проекти през следва-
щата година по някои от мер-
ките. Може би не всички мерки, 
но по част от мерките вече да 
бъдат стартирали и одобрени 
проекти. Защото колкото по-
рано, толкова по-добре.

На 27 юни жителите и гостите на квартал Пастир преживяха истински празници - официалното откриване на обно-
вената читалищна сграда от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и патронния празник на Народно 
читалище „Иван Вазов 1946”. Разбира се, изнесена бе и запомняща се програма. Подробности за тези две значими съби-
тия четете на втора страница.

Право на отговор
относно публикация „Обръщение”, в брой 26 на 
вестник „Добруджански глас” от 26 юни 2018 г.
Читалищното настоятел-

ство на Народно читалище 
„Светлина 1941” в Генерал 
Тошево смята, че данните 
в публикацията не отгова-
рят на истината. И че на-
чинът за решение на въз-
никнали проблеми не е 
чрез страниците на общин-
ския вестник, а чрез диа-
лог и лични срещи в чита-
лището.

Всички ние оценяваме 
по достойнство професио-
нализма, компетентност-
та, опита и личните качест-
ва на дългогодишния пре-
подавател по пиано Ма-
рия Ганева. По тази причи-
на, вече осем години след 
придобиване правото на 
пенсия, тя продължава да 
работи в читалището.

Читалищното настоятел-
ство бе взело решение да 
прекрати временно дого-
вора с нея за двата лет-
ни месеца - юли и август, 

с предложението догово-
рът да бъде продължен от 
1 септември 2018 г. Смята-
ме, че това решение с ни-
що не уронва нейното чо-
вешко достойнство и авто-
ритет. Решението догово-
рът да не бъде продължен 
от есента е лично решение 
на преподавателя.

Читалищното настоя-
телство искрено благо-
дари на Мария Ганева за 
съвместната работа през 
годините, за положения 
труд в името на общия ни 
интерес за творческото 
развитие на децата от Ге-
нерал Тошево.

Вратите на Народно чи-
талище „Светлина 1941” 
са винаги отворени за сре-
щи, предложения и иници-
иране на нови идеи за съв-
местна работа, която би 
допринесла за развитие на 
културния живот в нашия 
град и община.

От Читалищното настоятелство

Заседание на ОбС
За 2 юли, когато този 

брой беше приключен ре-
дакционно, бе насрочено 
шестото за тази година за-
седание на Общинския съ-
вет. По-важните точки в 
проекта за дневен ред са: 
определяне на брой и мес-
тоположение на местосто-
янки за лицензирани так-
симетрови превози; дава-
не на разрешение за изра-
ботване на ПУП-ПП за еле-
ментите на техническата 
инфраструктура във връзка 
с определяне на трасетата, 
сервитутите, засегнатите 

имоти и проектните участъ-
ци за рехабилитация на до-
веждащ водопровод и съ-
оръженията към него; съз-
даване на общинско пред-
приятие по проект „Нови 
възможности за заетост в 
зелената система и благоу-
стройството на общината”; 
приемане на отчет за из-
пълнението на бюджета на 
Община Генерал Тошево 
за 2017 година и др. Пъл-
ният текст на взетите от об-
щинските съветници реше-
ния ще бъдат публикувани 
в следващия брой.

Мелницата в града
има нов собственик

Гръцкият мелничарски 
холдинг Loulis Mills купува 
мелница за 2,25 милиона 
евро (4,4 милиона лева), 
оповести миналата сед-
мица вестник „Стандарт”. 
Компанията е извършила 
сделката чрез българско-
то си подразделение „Лу-
лис Мел - България”, става 
ясно от официално съоб-
щение на сайта на групата.

Мелницата се намира в 
Генерал Тошево, като ней-
ният производствен капа-
цитет достига до 100 тона 
пшеница дневно. Тя има 
капацитет за съхранение-
то на до 4500 тона. Базата 
е строена през 2015 г., раз-
положена е на 21 000 ква-

дратни метра.
„След 10 години компа-

нията се завръща на бъл-
гарския пазар с производ-
ство, което ще бъде насо-
чено към България и Ру-
мъния. Тези пазари се раз-
виват динамично, като се 
забелязва нарастване на 
изискванията към качест-
вото на брашното. Кам-
панията планира да по-
крие това търсене”, посоч-
ват още от гръцкото дру-
жество. Loulis Mills навлиза 
на българския пазар през 
2000 г. като придобива бив-
шият държавен мелничен 
комбинат „Никола Й. Ва-
пцаров”, е посочено в пуб-
ликацията на „Стандарт”.
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Празничен ден, който дълго ще се помни!
На 27-ми юни жителите на 

генералтошевския квартал 
Пастир имаха два много ху-
бави повода за празнуване. 
И ги отпразнуваха така, как-
то само те си знаят и могат. 
Единият от тях беше дълго 
чакан и желан - официално-
то откриване на обновената 
сграда на Народно читалище 
“Иван Вазов 1946”, а другият 
- патронният празник на кул-
турната институция.

След като в началото на 
месец септември миналата 
година кметът на Община 
Генерал Тошево Валентин 

Димитров направи симво-
личната първа копка в дво-
ра на читалището по про-
ект “Енергийно обновяване 
на обществени сгради”, се-
га няколко месеца по-къс-
но сградата вече може да 
се похвали с изцяло обно-
вен облик.

Изпълнението на дейност-
ите по енергийно обновяване 
значително ще намали раз-
ходите за електро- и топлин-
на енергия, а освен това ве-
че и модернизира цялостния 
облик на културната институ-
ция. Надеждите на домаки-

ните са, това да утвърди На-
родно читалище “Иван Вазов 
1946” в квартала като прите-
гателен център за самодей-
ност и творческа изява.

Веднага след откриването 
започна и патронният праз-
ник на читалището, който се 
проведе в реновираната за-
ла на културната институция. 
Самодейците от Народно чи-
талище “Иван Вазов 1942” - 
квартал Пастир представиха 
богата програма с песенни и 
танцови изпълнения.

Кулминацията на търже-
ството обаче беше богато-

то фолклорно представле-
ние на детската студия на 
ансамбъл “Добруджа” - град 
Добрич с ръководител Стоян 
Господинов. Децата се раз-
дадоха докрай и буквално 
изправиха на крака препъл-
нената зала в читалището, 
за да направят този ден на-
истина незабравим за всички 
жители на квартал Пастир.

На снимката: Момент от 
прерязването на трикольор-
ната лента от кмета на Об-
щината Валентин Димитров 
за откриването на обновена-
та читалищна сграда.

Заповед на кмета
На основание чл.44, 

ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМС-
МА, Писмо №РД-05-440 
от 11.06.2018 г. на ОблД 
„Земеделие” - Добрич, от-
носно настъпване на фе-
нологична фаза „Восъч-
на зрялост” при житни-
те култури и във връзка 
с чл.4, ал.4 от Наредба 
№8121з-968 от 10.12.2014 
г. за правилата и норми-
те за пожарна безопас-

ност при извършване на 
дейности в земеделските 
земи, кметът на Община-
та издаде заповед, с коя-
то обяви настъпването на 
етап „Восъчна зрялост” 
при посевите от житни 
култури на територията 
на Община Генерал Тоше-
во. Пълният текст на за-
поведта е публикуван на 
интернет-страница на Об-
щина Генерал Тошево.

Признание за
ПГЗ „Тодор Рачински”

Отдел „Статистически из-
следвания - Добрич” отбеля-
за миналата седмица профе-
сионалния си празник. В До-
брич по време на проведе-
ния Ден на отворените врати 
за 138 години българска ста-
тистика присъстващите има-
ха възможност да се запоз-
наят с начините за събира-
не, обработка и разпростра-
нение на информацията. От-
четено бе, че в добричкия от-
дел годишно се правят над 
70 статистически изследва-
ния. Освен за нуждите на ин-
ституции, обработените в от-
дела данни се ползват и от 
граждани. Най-често с цел 
попълване на документация 
и при събиране на данни за 
краеведски или исторически 
изследвания, свързани с До-
бричка област или важни об-
ществени или икономически 
обекти в района.

На 5 юни статистиче-
ската институция в Бълга-
рия навърши 138 години. 
През 1880 г. с княжески Указ 
№296 е образувано Статис-

тическо-организационно от-
деление към Министерство-
то на финансите - основопо-
ложник на днешния Нацио-
нален статистически инсти-
тут. Закон за организирането 
на статистиката в България 
през 1946 г. урежда преми-
наването на Главна дирек-
ция на статистиката към Ми-
нистерския съвет и изграж-
дането на мрежа от местни 
статистически органи.

От отдел „Статистически 
изследвания - Добрич” съ-
общават за медиите, че през 
2018 г. се проведе първата 
Европейска олимпиада по 
статистика за ученици. В нея 
участваха 11 000 ученици от 
12 държави на възраст от 
14 до 18 години. Област До-
брич бе достойно представе-
на от възпитаниците на Про-
фесионална гимназия по зе-
меделие „Тодор Рачински” 
в Генерал Тошево и в две-
те възрастови групи, е посо-
чено в обсъжданите на Де-
ня на отворените врати ма-
териали.

В Центъра за услуги и ин-
формация при Община Ге-
нерал Тошево бяха проведе-
ни анкети за административ-
ното обслужване и противо-
действие на корупцията в об-
щината.

Първата анкета: „За удо-
влетвореността на граж-
даните от административ-
ното обслужване„ включва 4 
въпроса.

Първи въпрос - “Ползва-
ли ли сте услугите на ЦУИ”?

От 24 анкетирани, 22 отго-
ворят положително.

Втори въпрос - “С ка-
къв проблем и на кое работ-
но място дойдохте за съдей-
ствие”: гражданите са иска-
ли различни видове удосто-
верения, скици, плащани са 
такси за съставяне на акто-
ве, търсили са информация 
по различни въпроси и др.

Трети въпрос - “Какво е 
вашето мнение за работата 
на общинските служители, 
обслужващи посетените от 
Вас работни места?”:

~ С отлично мнение са ос-
танали - 2 анкетирани граж-
дани;

~ С много добро мнение - 
3;

~ С добро - 1;
~ Различни положителни 

оценки са изказали - 12 ан-
кетирани.

Трети въпрос с три под-
въпроса:

~ Служителите са вежли-
ви и приветливи - отговори-
ли: 21 - да и 3 - отчасти.

~ Служителите са компе-
тентни, обясняват точно и 
ясно - отговорили: 22 - да и 
2 - отчасти.

~ Обслужването е ефек-
тивно, сроковете се спазват 
- отговорили: 24 - да;

Четвъртият въпрос е за 
даване на препоръки за по-
добряване на обслужването 
в ЦУИ, повечето нямат пре-
поръки.

Втората анкета: „Превен-
ция и противодействие на 
корупцията и степента на 
прозрачност и достъп до 
информация“ включва 18 
въпроса и са анкетирани 21 
граждани.

Първи въпрос - Има ли 
корупция в общината - отго-
ворили: 5 отговарят - да; 8 
отговарят - не; 8 отговарят, 
че не могат да преценят или 
нямат мнение;

Втори въпрос - Дали при-
съства темата за корупция в 
ежедневния живот на хората 
- отговарят: 10 - да; не - 11;

Трети въпрос - От къде 
получават хората информа-
ция за корупционни практи-
ки - личен опит - 3; разгово-
ри с близки - 5; медии - 6; не 

получавам - 5; не ме интере-
сува - 2.

Четвърти въпрос - До 
колко е сериозен проблемът 
с корупцията?

~ от първостепенна важ-
ност - 2;

~ един от най-важните - 3;
~ има и по-важни пробле-

ми - 6;
~ не е проблем - 5;
~ не мога да преценя - 5.
Пети въпрос - кое благо-

приятства развитието на ко-
рупцията - тук анкетираните 
са отговорили така - 2, че е 
поради лошото законодател-
ство; 1 - прекалено голяма 
автономност на администра-
цията; 5 - ниското заплащане 
на служителите; 6 - поради 
лоши икономически условия; 
0 - културните особености на 
българското общество; 7 - не 
могат да преценят;

Шести въпрос - с какво 
се свързва корупцията в об-
щината - отговора е - 2 са от-
говорили с искане и предла-
гане на подкуп за услугата; 
2 предлагане/получаване на 
подаръци, близки отношения 
между служители и гражда-
ни - 3; заплащане на адми-
нистративна услуга - 2, а ос-
таналите 12 не могат да пре-
ценят.

Седми въпрос - как да 
се ограничи корупцията - 4 

бих усъвършенствал зако-
нодателството; 1 - бих въвел 
курсове за антикорупцион-
но обучение, въвеждане на 
строги наказания за уличе-
ните - 8; 8 - не могат да пре-
ценят;

Осми въпрос - какви да 
са наказанията - преоблада-
ващият отговор е освобож-
даване от работа - 12; пуб-
лично порицание - 1; парич-
на глоба - 8, затвор - 0, ня-
мам мнение - 0.

Степен на прозрачност и 
достъп до информация.

А1 въпрос - Запознати ли 
сте с основните дейности и 
предлаганите услуги? Отго-
вор - да - 8; имам най-обща 
представа - 7; не, не съм за-
познат - 4

А2 въпрос - от къде полу-
чавате информация за ра-
ботата в общината? Отгово-
рили - от информационните 
табла - 9; от служителите - 5; 
всеки сам си търси информа-
ция - 5.

А3 въпрос - има ли въз-
можност гражданите да из-
разяват недоволството си - 
отговор - има система за по-
даване на жалби - 16; не съм 
чувал за съществуването на 
подобни механизми - 2 и ня-
ма такава система - 1.

А4 въпрос - След подава-
не на жалба дали ще се про-

мени нещо: да, ще се вземат 
предвид забележките ми и 
ще бъдат подложени на об-
съждане - 13; да ще стане 
по-лошо за мен в отношения-
та ми с администрацията - 2, 
нищо няма да се промени - 4;

А5 въпрос - Даване оцен-
ка на работата на общинска 
администрация - отлична - 
условията напълно покри-
ват изискванията ми - 6; ло-
ша - необходима е цялост-
на реорганизация на работа-
та - 1; добра - може да се по-
добрят някои аспекти от дей-
ността - 12;

А6 въпрос - Присъства ли 
темата за корупция в разго-
вори с познати - да, споделя-
ме си случки и коментираме 
дочути истории - 7; да, има 
много вицове за корумпира-
ни служители - 2; не коменти-
раме подобни теми - 10;

А7 въпрос - Основният 
източник за информация за 
корупция- медии - 7; частни 
разговори - 4; не съм чул за 
корупция - 8.

А8 въпрос - Ще сигнали-
зирате ли за корупция - да - 
8; не - 3; не ми се е случва-
ло - 8;

А9 въпрос - Бихте ли 
предложили пари за услуга - 
да - 4; не - 11; Не знам. Не ми 
се е случвало до сега - 4;

А10 въпрос - Ако участва-

те пряко в корупционна схе-
ма бихте ли сигнализирали - 
да - 3; не - 3; Не знам. Не ми 
се е случвало до сега -13;

В обобщение на прове-
деното анкетно проучва-
не и в интерес на настоящ-
ия анализ е задължително 
да отбележим, че значите-
лен процент от анкетирани-
те граждани изразяват своя-
та удовлетвореност от от-
ношението на служители-
те от Община Генерал То-
шево при установяване на 
служебен контакт с потреби-
телите. Анкетираните счи-
тат, че служителите са до-
бре подготвени професио-
нално, като също отбеляз-
ват, че са получили лесно и 
изчерпателна информация 
относно искана от тях адми-
нистративна услуга. Очаква-
нията са, да се търсят още 
по-ефективни механизми за 
антикорупционна дейност, 
което със сигурност би оп-
тимизирало дейността. Раз-
бира се, необходимо е и по-
добряване и модернизиране 
на процесите в общинската 
администрация, като пред-
поставка за устойчивост и 
гаранция за успешна реали-
зация на целите на институ-
цията.

гр. Генерал Тошево
18.06.2018 г.

Анализ на направени анкети в Общината за периода май-юни 2018 г.



3 ЮЛИ 2018 Г. БР. 27 (3634) 
 

3

Отлични условия за почивка на децата
В края на миналата сед-

мица приключи и втората 
лагерна смяна край Шабла 
за деца от град Генерал То-
шево. Тя започна на 24-ти 
юни и продължи пет дни - до 
29-ти юни. За съжаление, за 
разлика от първата лагерна 
смяна, този път децата ня-
маха късмет с времето. Ця-
лата седмица то беше про-
хладно, слънцето се показ-
ваше изключително рядко, 
а морето беше много бурно 
и с огромни вълни. Въпреки 
това обаче, нищо не беше в 
състояние да развали хуба-
вото настроение на лагерни-
ците.

Общо 24 деца бяха запи-

сани за втората смяна на ла-
гера край Шабла, но този път 
основните занимания бя-
ха свързани с разходки, ор-
ганизирането на игри и те-
матичните вечери, тъй като 
възможностите за плажува-
не бяха ограничени до мини-
мум заради лошото време.

В един от дните децата 
обиколиха Шабленското езе-
ро по специално обозначе-
на екопътека, запознавайки 
се отблизо с флората и фа-
уната на чудесната природа. 
В друг пък, те изгледаха об-
разователно видео и се за-
познаха с историята на град 
Шабла и забележителности-
те покрай него, като след то-

ва участваха във викторина 
с въпроси от документалния 
филм. Вечерите преминава-
ха под знака на забавлени-
ята, игрите, музиката и тан-
ците и не на последно мяс-
то - на гледането на двубои 
от световното първенство по 
футбол в Русия.

Разбираемо за децата те-
зи дни са истинско щастие и 
незабравимо лятно приклю-
чение. Когато са на плажа, 
лагерниците редуват къпа-
не в морето с много забавни 
игри, строене на пясъчни за-
мъци и най-различни морски 
състезания. Вечерите в хо-
телската база пък са тема-
тични за запълване свобод-

ното време на децата с раз-
лични по интереси забавле-
ния.

По традиция и през та-
зи година представители на 
Общинска администрация 
инспектираха летния отдих 
край морето за да се уверят 
на място, че всичко е „пове-
че от чудесно“.

За лагерната смяна отго-
варят квалифициран ръко-
водител, педагози, спаси-
тел и лекарско лице. Учите-
лите споделиха, че децата 
истински са се наслаждават 
на преживяването, и не съз-
дават никакви проблеми, ка-
то дълго ще помнят този ле-
тен лагер.

Кратки
новини
НА 29 ЮНИ в село Кар-

дам бе проведена поред-
ната среща „Попитай кме-
та”. На нея кметът на Об-
щината Валентин Дими-
тров направи цялостен 
анализ на извършеното 
от Общинска администра-
ция и посочи най-важните 
събития, предвидени през 
месец юли. Подробна ин-
формация за срещата ще 
бъде публикувана в след-
ващия брой.

СЪЩО на 29 юни с 
празнична църковна служ-
ба бе отбелязан храмо-
вият празник на храм „Св. 
Св. Петър и Павел” в село 
Люляково. На същата дата 
преди 5 години храмът бе 
открит лично от тогаваш-
ния Варненски и Великоп-
реславски митрополит Ки-
рил. Православният храм 
е с площ от около 100 кв. 
м. и изключително красив 
архитектурен вид.

За отбелязване е фа-
ктът, че също през 2013 г., 
но на 2 юни, бе открита и 
църквата „Св. Еразъм Ох-
риски” във Василево, също 
от митрополит Кирил.

ОСВЕН Женския фол-
клорен танцов състав 
„Българка” при читали-
щето в Генерал Тошево, 
участие в Националния 
събор на читалищата в Бя-
ла взеха Смесеният само-
деен състав и детски ду-
ет към Народно читалище 
„Стефан Караджа 1942” в 
село Малина с ръководи-
тел Емилия Василева, как-
то и индивидуалната из-
пълнителка от същото се-
ло Преслава Господинова.

Златен медал от национален събор
От 19-ти до 24-ти юни в гр. 

Бяла, област Варна, се про-
веде десетото юбилейно 
издание на Национален съ-
бор на читалищата. Съби-
тието се приема за едно от 
най-мащабните такива за 
самодейци по нашето Чер-
номорие и през годините си 
е изградило огромен авто-
ритет и престиж. Тази годи-
на съборът премина под па-
тронажа на Министерство-
то на културата, а броят 
на участниците надхвърли 

внушителните 1100.
В Национален събор на 

читалищата взе участие и 
ЖФТС „Българка” към НЧ 
“Светлина 1941” - Генерал 
Тошево с ръководител Га-
лина Костова. Нашите мо-
мичета излязоха три пъти 
на сцената и се представи-
ха прекрасно, а това заслу-
жено им отреди златен ме-
дал, почетен плакет и ди-
плома за атрактивното си 
участие.

Програмата на събора 

беше изключително разно-
образна и включваше из-
пълнения на автентичен 
и обработен фолклор, мо-
дерни и народни танци, по-
пулярни и шлагерни песни, 
детски вокални групи, куке-
ри и още много други. Част 
от Събора беше и изложе-
нието „Произведено в Бъл-
гария - читалища“, като в 
него се включиха читали-
ща с дейност в областта на 
изобразителното и прилож-
но изкуство.

Забавно лято в градската библиотека
Народно читалище „Свет-

лина 1941” - Генерал Тоше-
во обявява, че от 2 до 27 
юли открива „Забавно лято 
в библиотеката”. Читалищ-
ната библиотека предла-
га на своите малки читате-
ли от І до VІІ клас следните 
летни забавления:

~ Прожекция на детски 

приказки и филми - сряда и 
петък от 15:00 до 16:30 ча-
са.

~ „Да четем заедно” - че-
тене на книги от препоръчи-
телните списъци - вторник и 
четвъртък от 15:00 до 16:30 
часа.

~ Детски игри „Не се 
сърди, човече”, „Домино”, 

„Шах”, „Редене на пъзели” и 
др. - вторник и четвъртък от 
15:00 до 16:30 часа.

~ „Обичам да рисувам” 
- рисуване и оцветяване 
на детски приказни герои 
- вторник и четвъртък от 
15:00 до 16:30 часа.

От 2 юли ви очакваме в 
библиотеката!

Цената на земята е
с още 26% по-висока

Средната цена на един де-
кар земеделска земя в об-
ласт Добрич през 2017 годи-
на е достигнала 2 032 лева, 
при средна цена за страна-
та 872 лева на декар, показ-
ват данните от статистика-
та. Спрямо предходната го-
дина цената се увеличава с 
26.8 процента, и продължава 
да бъде най-висока в срав-
нение с останалите области. 
Най-скъпи са нивите в об-
щина Добричка - 2 347 ле-
ва на декар. Следват те-
зи в община Балчик - 2 126 
лева на декар, община Ша-
бла - 1 977 лева на декар, 
община Каварна - 1 936 ле-
ва на декар и община Гене-
рал Тошево - 1 922 лева на 
декар. По-евтино се търгу-
ва със земя в общините Тер-
вел - 1 551 лева на декар и 

Крушари - 825 лева на декар. 
В сравнение с 2013 годи-
на цената на земята в До-
бричко се е вдигнала двой-
но, а в сравнение с 2010 го-
дина - четворно, показват 
данните на статистиката. 
 През 2017 година средната 
рента за един декар наета 
или арендувана земеделска 
земя в Добричко достига 87 
лева, което е с 2.4 процента 
по-високо спрямо 2016 годи-
на. В страната средната це-
на достига 46 лева. Най-до-
бри ренти се плащат в общи-
на Балчик, следвани от об-
щините Добричка, Шабла, 
Каварна и Генерал Тошево. 
Няма рента под 70 лева в До-
бричко, показват данните. За 
сравнение през 2013 година 
средната рента в региона е 
била 77 лева.

Жътвата продължава
Жътвата в област До-

брич започна преди някол-
ко дни, включително и в на-
шата община. По първона-
чални данни средният добив 
от ечемика ще е по-висок от 
миналогодишния. През на-
стоящата стопанска година 
са засети 18 664 дка с ече-
мик в региона. Състояние-
то на пшеничните масиви е 
нормално, съобщи Веселин 
Овчаров, ст.-експерт в ди-

рекция „Аграрно развитие” 
на ОСЗГ. Тази година приби-
рането на пшеничната рекол-
та започна по-рано от оби-
чайното, като първоначал-
ните средни добиви са око-
ло 539 кг/дка. Земеделски-
те стопани в Добричкия ре-
гион произвеждат най-много 
хлебно зърно в страната, ка-
то през това лято комбайни-
те ще приберат реколта от 
над 1 200 000 дка.

Важно съобщение!
Дирекция „Бюро по труда“ 

уведомява работодателите 
от Община Генерал Тоше-
во, че разполага с финансо-
ви средства за сключване на 
договори за ползване на про-
грами и насърчителни мерки 
за заетост и обучение по За-
кона за насърчаване на за-
етостта (ЗНЗ) през 2018 г., 
както следва:

~ Мерки за насърчава-
не на работодателите, кои-
то разкриват работни места 
и наемат: до 24-годишна въз-
раст, или безработни над 50 
години, или безработни лица 

с основно и по-ниско образо-
вание (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - 
свободни средства - 2050 ле-
ва. За ползване на горепо-
сочените мерки, работода-
телите могат да подават за-
явки за свободните работни 
места и необходимите доку-
менти до изчерпване на на-
личния финансов ресурс. До-
пълнителна и конкретна ин-
формация може да се полу-
чи в Дирекция „Бюро по тру-
да“ - Генерал Тошево, ул. 
„Васил Априлов“ 14 „а”, както 
и на телефони 05731/45 15 и 
0882/824 939.

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 по-
пуляризиране на фолклор-
ното богатство на Добруджа, 
създаване мост за духов-
ните ни ценности и стиму-
лиране интереса и любовта 
на младото поколение към 

българското народно твор-
чество. С годините съборът 
се утвърди като важен фо-
рум за съхраняване на бъл-
гарския дух в региона. В по-
следните му издания в него 
вземаха участие фолклор-
ни групи и индивидуални из-
пълнители от целия северо-
източен регион, както и гос-
туващи състави от чужбина. 
 В официалния сайт на Об-
щина Генерал Тошево www.
toshevo.org можете да се за-
познаете с регламента на 
събора и да изтеглите заяв-
ка за участие, която очаква-
ме не по-късно от 10 август 
2018 г.
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Село Красен очарова
именити художници

Между 26-ти юни и 2-ри 
юли в село Красен се про-
веде Първи пленер по жи-
вопис “Бялата лястовица”. 
В рамките на една седми-
ца осем изявени художници 
от цяла България се събра-
ха на мястото, където пре-
ди малко повече от 100 годи-
ни е преподавал и творил го-
лемият Йордан Йовков. Иде-
ята на пленера е именитите 
майсторите да пресъздадат 
с четка в ръка по един ве-
ликолепен и неповторим на-
чин своите виждания за това 
магнетично място, изобразя-

вайки ги на художественото 
платно.

В първите два дни от пле-
нера Валентин Георгиев от 
Русе, Стоил Мирчев от Со-
фия, Венцислав Марков и 
Христина Маркова от Варна, 
Тодор Балев от Балчик Геор-
ги Атанасов, Божидар Тонев 
и Христо Константинов от 
Добрич обиколиха по някол-
ко пъти всяко едно местен-
це в село Красен и близките 
околности, запечатаха най-
интересните места - от ста-
рата църква, през Филипо-
вата кръчма до някоя стара 

и порутена къща и започнаха 
да творят.

Условията за работа, раз-
бира се, бяха страхотни. Ху-
дожниците бяха настанени в 
уютния къмпинг на село Кра-
сен, където в ранните утрини 
и късните следобеди майсто-
рите на четката и боите ри-
суваха, а видяното оживя в 

картините им.
На 2-ри юли всички произ-

ведения на художниците бя-
ха изложени в НЧ “Светли-
на - 1941” - град Генерал То-
шево, а изложбата ще оста-
не до 21-ви юли и всеки жи-
тел на града ще може да се 
наслади на прекрасните тво-
рения.

Престижно 
представяне

На 22 и 23 юни членове 
на Настоятелството при На-
родно читалище „Отец Паис-
ий 1897” в с. Спасово, само-
дейки и Димитрина Катран-
джиева (спонсор) участва-
ха в организираните от ЕМО 
„Етъра” в Габрово Еньовден-
ски празници - Фестивал на 
фестивалите. Темата беше 
- храната. Взехме участие с 
Празник на хляба, житото и 
Добруджа. През първия ден 
представихме презентация-
та си за Празника. След то-
ва имаше дискусия на тема 
„Храната - поглед към тради-
ционното и природосъобраз-
ното”. Дискутанти бяха проф. 
д-р Лозанка Пейчева, доц. 
д-р Николай Вуков и доц. д-р 
Петър Петров - институт по 
етнология и фолклористика с 
Етнографски музей към БАН.

На другия ден ни беше пре-
доставен щанд, на който уре-

дихме изложба, на която те-
мата беше „Обредни хлябо-
ве”. Имахме голяма питка, 
символизираща плодородие-
то на Добруджа, питка за Три-
фон Зарезан, Спасовден, Ве-
ликден - козунак с боядисани 
червени яйца, Сватбен кра-
вай, за Коледа и др. Носехме 

и много разнообразни хлебни 
изделия. Всичко беше разда-
дено, докато другите щандо-
ве продаваха продуктите си.

Бяха връчени само две го-
леми награди - едната за с. 
Бъта, община Панагюрище - 
Празник на шарената сол, и 
на с. Спасово - Празник на 

хляба, житото и Добруджа.
Изказваме нашите голе-

ми благодарности на Дими-
трина Катранджиева и Тодор 
Няголов, които спомогнаха 
за успешното ни участие!

 Мария ПЕТКОВА
Секретар на НЧ

„Отец Паисий 1897”

- Петров, стига с тези жалби и оплаквания! Този път 
да ти е за последно, знаеш ли?!

- Много добре знам, че ми е за последно, защото се оп-
лаквам от тебе, шефе…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

- Моята жена наистина е супер! Даже когато сме лошо 
скарани и не си говорим, вкъщи винаги ме чака предизви-
кателно подредена вкусна трапеза - любимата ми супа, 
още по-любимата ми мусака, крем-карамел и разни други 
вкусотии. Е, вярно, всичкото е в една чиния, ама няма да 
издребнявам, я…

Виц на броя

Месец юли

Факти и събития
~ На 2 юли 1979 г. в об-

щината гостува делегация 
от Мозамбик, водена от Лу-
сиано Нгуразе - секретар на 
провинциалния комитет в 
провинция Ниаса.

~ На 13 юли 1980 г. гене-
ралният секретар на ЦК на 
БКП Тодор Живков и пре-
зидентът на Етиопия Хосе 
Менгисто Мариам посети-
ха Института по пшеницата 
и слънчогледа край Генерал 
Тошево.

~ На 14 юли 1966 г. на по-
сещение в общината е мол-
довска делегаия, водена от 
Пьотър Паскар.

~ На 30 юли 1966 г. е от-
крит летният кинотеатър в 
Генерал Тошево.

~ На 20 юли 1970 г. е уч-
реден Аграрно-промишлен 
комплекс „Ленин” с център 
Генерал Тошево.

~ В средата на юли в Ге-
нерал Тошево и Спасово 
гостува делегация от Мон-
голия, водена от първия се-
кретар на Убурхангайския 
аймак Бунчин Ванчинсурен-
гийн.

~ На 10 юли 1986 г. в Ге-
нерал Тошево е изграден 
Съвет за духовно развитие. 
За председател бе избран 
Стефан Стефанов - зам.-
председател на Общинския 
народен съвет, а за негови 
заместници - Ганчо Дими-
тров и Георги Василев.

~ На 10 юли 1991 г. е де-
монтиран паметникът на В. 
И. Ленин в центъра на Ге-
нерал Тошево (открит е на 8 
май 1976 г.).

~ На 11 юли 2004 г. в Ге-
нерал Тошево е открита 
първата дестилерия за ете-
ричномаслени култури.

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.

Министерство на отбраната

Вакантни длъжности
Със заповед на минис-

търа на отбраната са обя-
вени за заемане след про-
веждане на конкурс от ли-
ца, завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и чужбина, 
253 вакантни длъжности 
от състава на Сухопътни 
войски, както следва:

~ Военно формирова-
ние (ВФ) 28610 София - 15 
работни места.

~ ВФ 48430 Стара Заго-
ра - 20 работни места.

~ ВФ 54230 Стара Заго-
ра - 15 работни места.

~ ВФ 54140 Стара Заго-
ра - 10 работни места.

~ ВФ 52740 Хасково - 15 
работни места.

~ ВФ52590 Ямбол - 5 ра-
ботни места.

~ ВФ 54100 Ямбол - 15 
работни места.

~ ВФ 34840 Карлово - 50 
работни места.

~ ВФ 22180 Казанлък - 
20 работни места.

~ ВФ 38640 Казанлък - 
10 работни места.

~ ВФ 26240 Сливен - 20 
работни места.

~ ВФ 36540 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 52340 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 38630 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 54900 Асеновград - 

3 работни места.
~ ВФ 52130 Асеновград - 

1 свободно място.
~ ВФ 22130 Ямбол - 10 

работни места.
~ ВФ 42600 Мусачево - 

13 работни места
~ ВФ 28330 Смолян - 25 

работни места.
Срок за подаване на за-

явленията - 14.08.2018 г.
Повече информация мо-

же да получите от офиса 
за водене на военен от-
чет към Община Генерал 
Тошево, тел. 0888/321-
253, както и от сайтовете 
на Централно военно ок-
ръжие www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната 
www.mod.bg. Образци от 
формулярите за кандидат-
стване са изложени във 
Военно окръжие Добрич, 
бул. „Добруджа” №4, тел. 
058/664-764, където се по-
дават необходимите доку-
менти.

Опит за контрабанда
Служители от отдел 

„Митническо разследва-
не и разузнаване” в Митни-
ца Варна задържаха 615,85 
грама златни изделия на 
стойност 40 645 лева. Не-
декларираните златни на-
кити са открити при съв-
местна проверка на мит-
нически служители и слу-
жители на „Гранична поли-
ция” на Граничен контрол-
но-пропусквателен пункт 
- Кардам, на микробус 
„Форд Транзит” с българска 
регистрация, управляван с 
пълномощно от румънски 

гражданин.
Извършена е експертиза 

на иззетите бижутерски из-
делия, която е установила, 
че 615,85 грама от тях са 
златни, а останалото коли-
чество от около 400 грама 
е имитационна масова би-
жутерия.

Стоката, предмет на 
контрабанда, е задържа-
на. Задържан е и микробу-
сът, послужил като превоз-
но средство за осъществя-
ване на нарушението, е по-
сочено в публикации на об-
ластните медии.

Постъпка за пример!
 Една постъпка на две мо-

мичета доказа, че възпи-
танието, уважението и ка-
то цяло доброто в младите 
не е изчезнало. За това лич-
но ни съобщи Калинка Коле-
ва. Тя дойде в редакцията 
на вестника и развълнува-
на разказа за един неприя-
тен момент, който е прежи-
вяла, последван от неочак-
вано добър и мил жест от 
страна на две момичета.

 На 20 юни г-жа Колева гу-
би своето дамско портмо-
не с пари и документи в не-
го. Сумата не е голяма, но 
всички важни документи са 

в него. Само ден по-късно 
обаче от полицията позвъ-
няват на възрастната жена, 
за да и съобщят, че две мо-
мичета - Даниела Мирчева 
и Стефани Антонова от СУ 
“Н. Вапцаров” са намерили и 
предали портмонето на де-
журния полицай в Генерал 
Тошево. “Постъпката им е за 
пример и подражание. Зато-
ва искам още веднъж да им 
благодаря от сърце. Желая 
им много здраве и късмет”, 
бяха думите на Калинка Ко-
лева, която добави, че нико-
га не е губила вяра в добро-
то у младите.


