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За 22 септември бе насрочено откриването на паметник 
на Васил Левски в парка на града. На тази дата броят бе-
ше приключен редакционно, затова подробности ще бъдат 
публикувани в следващия брой.

Започнаха първите учебни часове!
Новата 2018/2019 учебна 

година беше открита с тър-
жествени ритуали в 6-те об-
щински училища и ПГЗ „Т. 
Рачински”. На церемониите 
присъстваха кметът на Об-
щината, неговите заместни-
ци, служители в Общинска 
администрация, кметове на 
населени места, дейци на 
образованието и много граж-
дани.

Както традицията повеля-
ва откриването на учебна-
та година започна с издига-
не на националния трибаг-
реник под звуците на химна 
на Република България. Му-
зикална програма и празнич-
ни слова посрещнаха учени-
ците, а първият звънец пред 
входа на всяко училище офи-
циално даде старт на уроци-
те и домашните.

Кметът на Община Гене-

рал Тошево Валентин Дими-
тров откри учебната година в 
ОУ “Й. Йовков” - село Спасо-
во. В словото си пред учени-
ците той изтъкна значение-
то на образованието за вся-
ка успяваща нация и изрази 
сигурност, че под покрива на 
училището, всеки ученик ще 
открие и развие своите та-
ланти. Валентин Димитров 
поздрави и първокласниците 
в село Спасово, които през 
тази година са 9 на брой. На 
кратко тържество в първа-
та си класна стая, първола-
ците получиха поздравления 
от по-големите учениците в 
учебното заведение и бяха 
зарадвани с по една книжка 
като подарък от Община Ге-
нерал Тошево.

Първокласниците през но-
вата учебна година по спи-
сък са общо 80 деца. Най-

много са първолаците в СОУ 
„Н. Вапцаров” - 35. Следва 
ОУ „Хр. Смирненски” с 20, 
ОУ „В. Левски” в Преселенци 
с 13, ОУ „Й. Йовков” в Спа-
сово с 9 и ОУ „Й. Йовков” в 
Красен с 3. В ОУ „Хр. Ботев” 
в Кардам е обявена нулева 
година за деца в първи клас.

Учениците в отделните 
учебни заведения на тери-
торията на общината от пър-
ви до дванадесети клас са, 
както следва: СОУ „Н. Ва-
пцаров” в Генерал Тошево 
- общо 352 ученика; ОУ „Хр. 
Смирненски” в Генерал То-
шево - общо 202 ученика; ОУ 
„Хр. Ботев” в Кардам - общо 
64 ученика; ОУ „Й. Йовков” 
в Красен - общо 43 ученика; 
ОУ „В. Левски” в Преселен-
ци - общо 60 ученика; ОУ „Й. 
Йовков” в Спасово - общо 92 
ученика.

Кратки
новини
УСПЕШНО приклю-

чи обучението за придо-
биване на квалификация 
„Библиотекар”, съобщи-
ха от Регионална библио-
тека „Дора Габе” - Добрич. 
В него от нашата община 
се включиха библиотека-
ри от народните читали-
ще „Отец Паисий 1897” в 
Спасово, „Св. Св. Кирил и 
Методий 1897” в Пчеларо-
во, „Йордан Йовков 1896” 
в Красен и „Васил Левски 
2007” в Сноп. Обучението 
се проведе в смесена фор-
ма - дистанционна и при-
съствена. Проведени бяха 
изпити по теория и практи-
ка за придобита трета сте-
пен на квалификация „Биб-
лиотекар” в професионал-
но направление „Библио-
течно-информационни на-
уки и архивистика”.

КОМЕДИЯТА „Ще ти 
разкажа за Америка” ще 
бъде представена на 3 ок-
томври от 18 часа в На-
родно читалище „Светли-
на 1941” - Генерал Тоше-
во със специалното учас-
тие на Мария Станкулова. 
Цената на билета е 6 лева.

НА 27 СЕПТЕМВРИ от 
17:30 часа в залата на тре-
тия етаж на Общинска ад-
министрация ще се те-
гли жребият на турнира 
по футбол „Toshevo Cup 
2018”. В надпреварата ще 
участват общо осем отбо-
ра, разпределени в две 
групи по четири. Двубоите 
ще се играят във вторник и 
четвъртък от 19:00 и 20:00 
часа. Турнирът трябва да 
продължи четири седмици 
- от 2 до 25 октомври.

Нови вещи лица
по делото за газа

Нови вещи лица ще из-
готвят допълнителна ком-
плексна техническа екс-
пертиза по казуса за до-
бив на газ от „Русгеоком” 
на територията на Общи-
на Генерал Тошево, стана 
ясно след второто заседа-
ние на Административния 
съд във Варна, по жалба 
на „Русгеоком” срещу Ре-
гионалната инспекция по 
околната среда и води-
те (РИОСВ) - Варна, която 
стопира инвестиционното 
намерение на „Русгеоком”. 
Такава информация пуб-
ликуваха национални и об-
ластни медии, между кои-
то вестниците „Телеграф”, 
„Нова добруджанска три-
буна” и др.

Експертите трябва да не 
са участвали в обществе-
ните обсъждания, да не са 
подавали становища, да не 
са били част от експертния 
съвет, да не са участвали в 
обществените обсъждания 
и не са подавали отрица-
телни становища. Според 
участници в делото, в Бъл-
гария такива специалисти - 
сондажен инженер, инже-
нер химик и хидрогеолог, 
са много малко.

Съдията бе категори-
чен, че няма да допусне 
в залата експерти на Мин-
но-геоложкия университет, 
тъй като фирмата на Са-
шо Дончев „Овергаз”, кой-
то стои зад „Русгеоком”, е 
спонсор на университета.

По време на делото бя-
ха изслушани становищата 
на страните по направени-
те до момента доказател-
ствени искания. Допуснати 
бяха за събиране част от 
писмените доказателства, 
намиращи се в трети стра-
ни. По исканията на жалбо-
подателя за допускане на 
съдебни експертизи, съдът 

прецени, че ще се произна-
ся поетапно.

Припомняме, че админи-
стративното дело е обра-
зувано по жалба на „Русге-
оком БГ” ЕАД против Ре-
шение за оценка за въз-
действие върху околната 
среда №ВА-1/2018 г. от 1 
февруари 2018 година на 
Директора на Регионал-
на инспекция по околна-
та среда и водите - Варна. 
Решението на екоинспек-
цията стопира осъществя-
ването на инвестиционно 
предложение за разрабо-
тване и усвояване на нахо-
дище „Спасово” в блок „До-
брич”, включващо четири 
участъка: „Рогозина”, „Чер-
нооково”, „Калина” и „Рого-
зина изток” за проучване и 
добив на природен газ.

Делото е от голям об-
ществен интерес, тъй ка-
то става въпрос за инвес-
тиционно намерение за 
добив на газ в района на 
Генерал Тошево. Според 
протестиращи граждани 
това ще създаде предпос-
тавки за замърсяване на 
района.

Докладът за въздейст-
вието върху околната сре-
да бе оповестен преди 
близо една година. Пос-
ледваха обществени об-
съждания в 18 селища от 
региона и местен рефе-
рендум, на който близо 97 
процента от местните хо-
ра се обявиха категорично 
против добива на газ с ар-
гумента, че това ще замър-
си природната среда, пло-
дородната добруджанска 
земя и водата и ще унищо-
жи поминъка им.

Следващото открито съ-
дебно заседание е насро-
чено за 16 октомври, е по-
сочено в заключение на 
публикациите.

Община Генерал Тошево

Допитване до хората
По повод Празника на 

гр. Генерал Тошево - 8 но-
ември, Общинска админи-
страция се обръща с мол-
ба към гражданите за пред-
ложения относно избиране 
на девиз на общината и 
имена на следните общин-
ски публични места:

~ Централен градски 
площад.

~ Площада с паметника 
на генерал Стефан Тошев.

~ Площада над железо-
пътната спирка в града.

~ Градски парк.
~ Голямата зала на пър-

вия етаж в сградата на Об-

щинска администрация.
~ Малката зала на тре-

тия етаж в сградата на Об-
щинска администрация.

Девизът на община-
та и имената на посочени-
те публични обекти ще бъ-
дат гласувани на тържест-
вено заседание на Общин-
ския съвет в навечерието 
на Празника на града.

Предложения може да 
изпращате до 12 октом-
ври, петък, на e-mail: mail@
toshevo.org, както и писме-
но в Информационния цен-
тър на Община Генерал 
Тошево

Наемателите на земи за
стопанската 2018-2019 г.

На основание чл.44, ал.1, 
т.1 и ал.2 от ЗМСМА, т.15 
от Правила за провеждане 
на търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на зе-
меделски земи от Общински 
поземлен фонд, кметът на 
Общината издаде Заповед 
№785 от 19.09.2018 г. с коя-
то определя класираните на 
първо място наематели на 
земеделски земи от ОбПФ 
за стопанската 2018-2019 г.

Наемателите са: „Корн па-
улард електристи” ООД - 15 
поземлени имота в земли-
щата на Александър Стам-
болийски, Генерал Тошево, 
Кардам, Малина, Преселен-
ци, Спасово, Сърнино; Ва-
лентина Енчевя Маркова - 
в землищата на Бежаново 
и Спасово; Свилен Тодоров 
Савов в землищата на Ве-

ликово, Средина и Сърнино; 
ЕТ „Жасмин - Иван Диков” в 
землището на Изворво; Коо-
перация „Искра” в землища-
та на Изворово и Къпиново; 
ЕТ „Божур Енчо Стоянов - 
Стоян Стоянов” - в земищата 
на Краище; Николай Георги-
ев - в землището на Красен; 
ЕТ „Калоян Калчев - Жикама 
Я” - в землището на Пресе-
ленци, „Балчикмел” ООД -в 
землището на Равнец Весе-
линка Йорданова Димитрова 
в землището на Росен.

Информация за всеки 
имот поотделно, категория 
на земята, начин на трайно 
ползване, площ на позем-
ления имот и предложената 
тръжна цена за един декар 
може да намерите на сай-
та на Община Генерал То-
шево.
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Отстъпки за членовете на КНСБ
Над 200 обекта в цялата 

страна предоставят отстъп-
ки за членове на КНСБ. Са-
мо за 4 месеца към списъка 
на обектите са се присъеди-
нили още 16 областни гра-
да. Намаленията варират от 
5 до 50 на сто, а единствено-
то условие е синдикалистите 
да имат карта на КНСБ, да 
могат да бъдат идентифици-
рани като част от организа-
цията.

Преференциалните цени 
са договорени в:

* Културни учреждения 
(театри, филхармонични 
дружества, фестивали);

* Спортни обекти и съби-
тия (ски, футболни мачове, 
СПА центрове);

* Аптеки, здравни грижи 
(очни прегледи, зъботехни-
ка);

* Козметика;
* Търговски обекти;
* Хотели;
* Застраховане;
* Ремонтни услуги (авто-

сервизи, годишен техниче-
ски преглед, битова техни-
ка);

* Книги;
* Туристически услуги;
* Компютърна техника и 

ГСМ;
* Строителство (дограма, 

врати, електроремонти);
* Шофьорски курсове.
Обикновено тези намале-

ния договарят регионални-
те съвети или централата, 
а търговски обекти печелят, 
привличайки повече клиен-
ти сред хилядите членове 
на конфедерацията. Основ-
ната цел на придобивките е 
да даде практическото изме-
рение на смисъла на синди-
ката, а именно да подобря-
ва материалното положение 
на своите членове. Отстъп-
ките подпомагат ежедневно 
хората, които са най-бедни-
те граждани в Европа. В та-
зи връзка всеки спестен лев 
повишава, макар и малко, 
покупателната способност 
на членовете на КНСБ. Те-
зи придобивки ще се разви-
ват с още споразумения - с 
мобилни оператори, търгов-
ски вериги, аптечни мрежи, 
вериги бензиностанции и др.

Обектите от списъка за на-
шата община са, както след-
ва:

~ Генерал Тошево - опти-
ка „Оптима”, ул. „Трети март” 
№6 - 10 процента отстъпка 

от цената на диоптрични и 
слънчеви очила и 5 процен-
та от цената на канцеларски-
те материали.

~ Генерал Тошево - кни-
жарница, ул. „Трети март” 
№6 - 5 процента от цената 
на канцеларските материа-
ли.

~ Генерал Тошево - фри-
зьорски салон „Петър Мо-
крев”, ул. „Патриарх Евти-
мий” №2 - 5 процента от-
стъпка от цената на всички 
фризьорски услуги.

~ Генерал Тошево - цве-
тарски магазин „Мимоза”, ул. 
„Георги С. Раковски” №1 - 10 
процента отстъпка от цената 
на рязан цвят, букети и сак-
сийни растения.

Генерал Тошево - мага-
зин за авточасти, ул. „Дими-
тър Благоев” №20 - 10 про-
цента отстъпка от цената на 
пълния асортимент авточа-
сти, предлагани в магазина.

Важно уточнение: На 
сайта на Община Генерал 
Тошево са публикувани ад-
ресите на всички обекти на 
териториите на Аксаково, 
Добрич, Балчик, Каварна, 
Тервел, Равна гора Варнен-
ско, Петрич и София.

Не бързайте да сваляте винетките
Цените на винетките ня-

ма да се увеличат след въ-
веждането на тол система-
та от началото на 2019 г. 
Новината беше потвърдена 
от председателят на Аген-
ция “Пътна инфраструкту-
ра” (АПИ) Светослав Гло-
сов. На специална прескон-
ференция бяха представе-
ни начините, по които шо-
фьорите ще могат да ку-
пуват новите електронни 
винетки, които влизат в си-

ла от 1 януари 2019 г. Елек-
тронната винетка ще е не-
обходима за леките автомо-
били и превозните средства 
до 3,5 тона от терминал за 
самообслужване.

Шофьори, които имат ва-
лидни винтени стикери за 
новата година, ще трябва 
да конвертират хартиени-
те си винетки в електронни. 
Тези, които не са конверти-
рали хартиените си винетки 
в електронни, обаче няма 

да бъдат считани за нару-
шители. Това ще бъде така, 
защото контролният орган, 
който проверява валидност-
та на винетката, на място 
само за минути ще конвер-
тира стикера в електронен. 
Електронна винетка ще мо-
же да бъде закупена от по-
вече от 500 терминали за 
самообслужване. Те ще бъ-
дат разположени по основ-
ните пътни направления и 
граничните пунктове.

Откриха паметна плоча в Спасово
На 19 септември в село 

Спасово официално беше 
открита плоча в памет на 
жителите на селото, заги-
нали във войните за нацио-
нално обединение и Втора-
та световна война. Ритуала 
по откриването извършиха 
кметът на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров 
и кметът на Спасово Ан-
дреан Симеонов. Събитие-
то съвпадна с посещение-
то на българските култур-
ни дейци в Община Генерал 
Тошево по повод провежда-
нето на поредното издание 
на Национални културни 
поразници “Албена”. Преди 
да започнат своите беседи 
гостите оставиха цветя и се 
поклониха пред паметната 
плоча.

Сред 16-те имена личеше 
и това на дядото на аренда-
тора от село Спасово Дими-
тър Катранджиев - Петър 
Катранджиев. Земеделецът 
разказа пред присъстващи-
те малко повече подробнос-

ти за своя родственик който 
губи живота си за свобода-
та на родината. След края 
на двете официални съби-
тия в село Спасово култур-
ните дейци имаха възмож-
ността да разгледат и земе-
делското стопанство на фа-
милия Катранджиеви.

Ето и имената на загина-
лите от село Спасово във 
войните:

~ Ст. под. Ангел Сп. 
Петров - 8п. 8р. загинал на 
2 януари 1913 г.

~ Ефр. Петър Г. Катран-
джиев - 8п. 3р. загинал на 
25 януари 1913 г.

~ Ефр. Стоян Тодоров - 
8п. 3р., загинал на 11 ноем-
ври 1912 г.

~ Р-к Димитър Ат. Матеев 
- 8п, загинал на 9 октомври 
1912 г.

~ Р-к Димитър Я. Христов 
- 8п. 3р, загинал през октом-
ври 1912 г.

~ Р-к Иван Д. Мурев - 8п. 
3р., загинал на 28 февруа-
ри 1913 г.

~ Р-к Иван Д. Спасов - 
44п. 15р., загинал на 2 де-
кември 1912 г.

~ Р-к Костадин П. Вълчев 
- 8п. 3р., загинал на 3 април 
1913 г.

~ Р-к Петър Д. Петров - 
8п. 5р., загинал на 10 октом-
ври 1912 г.

~ Р-к Стоян Георгиев - 
44п. 1р., загинал на 16 ок-
томври 1912 г.

~ Мл. Под. Христо Г. Сто-
янов - 7п. 4р., загинал на 1 
ноември 1916 г.

~ Р-к Желязко Ив. Петков 
- 19п. 6р., загинал на 30 де-
кември 1916 г.

~ Р-к Петър Г. Михов - 
31п. 13р., загинал на 31 де-
кември 1916 г.

~ Р-к Стоян К. Петров - 
31п. 13р., загинал на 31 де-
кември 1916 г.

~ Подоф. Сава Ив. Геор-
гиев - 46п. 2р., загинал на 21 
октомври 1944 г.

~ Р-к Васил Р. Димитров 
- 46п., загинал на 23 юли 
1944 г.

Национални културни празници “Албена 2018”
И през тази година Нацио-

налните културни празници 
“Албена” имаха възможност-
та да запознаят жителите на-
Община Генерал Тошево с 
най-новите творби на реди-
ца известни български по-
ети, писатели и публицисти. 
Събитието се организира за 
17-ти път и по традиция стар-
тира от крайморския град Ка-
варна. Веднага след това, в 
рамките на един ден, име-
нитите писатели посетиха 
две села от нашата община 
- Кардам и Спасово.

През тази есен участие в 
културния форум взеха ли-
тературният критик и историк 
Панко Анчев, историкът Сто-
ян Райчевски, чл.-кор. Васил 
Проданов, публицистът Юри 

Борисов, поетесата Валенти-
на Радинска и Иван Гранит-
ски - директор на Издател-
ство “Захарий Стоянов”. Все-
ки от тях имаше възможност-
та да представи част от свое-
то богато творчество пред 
публиката, обогатявайки по 
този начин духовния и худо-
жествения живот на нашата 
община.

В Кардам и Спасово гос-
тите бяха любезно посрещ-
нати в двете читалища, ка-
то на отделните беседи при-
състваха повече от 50 де-
ца, учители, културни дейци 
и гости. Пред многообразна-
та публика акад. Панко Ан-
чев представи своите книги 
„Българският ум. Непрочете-
ният Димитър Талев“ и „Бъл-

гарският ум. Теория и исто-
рия“. Чл.-кор. Васил Прода-
нов разказа малко повече за 
идеята да напише „Систем-
ни цикли и бъдещето на ис-
торията: накъде върви исто-
рията“ и „Теория на българ-
ския преход“. Интерес пре-
дизвика и Стоян Райчевски, 
който представи „Бежан-
ство и преселвания на доб-
руджанските и таврийските 
българи. 1913-1944“ и „Ка-
лендар и обредност в Стран-
джа и Източна Тракия“. Иван 
Гранитски пък запозна гости-
те с произведенията си „За-
зоряване“, „Стрелата на вре-
мето“ и „Образ и метафора“. 
Поетесата Валентина Ра-
динска - съпруга на профе-
сор Крикор Азарян, извест-

ният режисьор, който почина 
през 2009 г., представи ня-
колко от последните си сти-
хотворения.

Идеята на Национални 
културни празници “Албе-
на” е да се възроди духът 
на българската национална 
идентичност и да се направи 
така, че талантливи но неиз-
вестни писатели, художници, 
актьори, музиканти и танцьо-
ри да стигат до много по-ши-
рока публика.

В рамките на тези празни-
ци, през годините са се про-
вели повече от 1 600 преми-
ери на книги, организирани 
са много концерти, пътуващи 
изложби, дискусии и плене-
ри, които са посетени от по-
вече от 50 000 души.

Важно за читателите!
След броени дни ще започне абонаментната кампа-

ния за общинския седмичен вестник „Добруджански глас”. 
През следващата година вестникът ще бъде с цветен пе-
чат на първа и четвърта страници. От общо 48 броя през 
2019 година поне два от тях ще бъдат изцяло с цветен пе-
чат. Единичната цена ще бъде 30 стотинки. Абонирането, 
което става във всички пощенски станции на страната, в 
редакцията на вестника и на РЕП-овете, е както следва: 
за един месец - 2 лева; за шест месеца - 9 лева и за цяла-
та 2019 година - 18 лева.

За превантивно заклано
прасе дават по 70 лева

Собствениците на свине, 
които ги заколят превантив-
но заради опасността от Аф-
риканска чума, ще получат 
обезщетение в размер на 70 
лева за всяко заклано живот-
но, реши миналата седмица 
правителството, като отпус-
на допълнителни средства 
по бюджета на Министер-
ството на земеделието.

Право на такова обезще-
тение ще имат хора, кои-
то са регистрирани по Зако-
на за ветеринарномедицин-
ската дейност и се намират в 
20-километровите зони око-
ло индустриалните свине-

комплекси.
Размерът на обезщете-

нието е определен на база-
та на изкупните цени за ки-
лограм живо тегло и цената 
на фуража за изхранване на 
свине за угояване за месец 
август. Целта на превантив-
ното колене е да се намали 
рискът от проникване и раз-
пространение на заболява-
нето в промишлените обек-
ти.

В миналия брой са пуб-
ликувани правилата, които 
трябва задължително да се 
спазват при клане на прасе-
та за домашна консумация.
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„Кардамска есен” има добро бъдеще
В село Кардам, както ве-

че писахме, се проведе тре-
тото издание на празника на 
плодородието „Кардамска 
есен”. Тази проява бе ува-
жена от кметовете на Гене-
рал Тошево и Негру Вода 
Валентин Димитров и Петре 

Урзичану, представители на 
бизнеса и местни произво-
дители. На фона на богата 
фолклорна програма жите-
лите и многобройните гости 
на празника успяха да раз-
гледат повече от 20 щанда 
с продукти на местни произ-

водители - месни и млечни 
продукти, хлябове, зеленчу-
ци, плодове, етерично-мас-
лени продукти, вина, слън-
чогледови продукти и др. 
Всички бяха единодушни, че 
„Кардамска есен” има добро 
бъдеще.

Това се случи на 19 септември, когато учениците каза-
ха „Довиждане, ваканция! Здравей, училище” и пяха люби-
мите си песни в продължение на час и половина. На сцена-
та последователно излязоха талантливите деца от „Цен-
тър за работа с деца”, Брас Бенд, а кулминацията на ве-
черта беше щурата и непокорна Дара. Концертът, който 
събра на площада младежи от всички възрасти, бе органи-
зиран от Общински младежки съвет и Община Генерал То-
шево. Според присъстващите организацията е била от-
лична и не са допуснати каквито и да било нарушения на 
обществения ред.

Двама албанци са
задържани под стража

40-годишният албански 
гражданин Кристо Д. и 28-го-
дишният му сънародник 
Флоренц Н., са с мярка за 
неотклонение „Задържане 
под стража”, след като иска-
нето на Районна прокурату-
ра в Генерал Тошево е би-
ло уважено от Районния съд 
в града. Срещу двамата об-
виняеми се води досъдебно 
производство за нелегално 
преминаване на сухопътна-
та българо-румънска грани-
ца в землището на село Ро-
сица без разрешение на вла-
стите и не през определени-
те за това места, е посоче-
но в публикации на област-
ни медии.

Нелегалните мигранти са 
задържани в румънското се-
ло Валени и са върнати от 
властите на Румъния в Бъл-
гария. В хода на разследва-
нето срещу тях е било уста-

новено, че Кристо Д. е обя-
вен за издирване в Шенген-
ската информационна систе-
ма от Интерпол Швейцария 
със син бюлетин още през 
2014 г. Той е заподозрян за 
квалифицирана кражба. Об-
виняемият се търси и от Ин-
терпол Италия и има нало-
жена забрана за влизане в 
Република България.

Кристо Д. и Флоренц Н. са 
преминали в България през 
Македония. С наето от тях 
такси са достигнали граница-
та с Румъния. Желанието им 
е било да се придвижат до 
Франция, където обяснили, 
че имат роднини.

Определенията на Район-
ния съд в Генерал Тошево, 
с които са взети най-тежките 
мерки за процесуална прину-
да спрямо двамата албански 
граждани - задържане под 
стража, са влезли в сила.

Достойна годишнина
Един от най-заслужилите 

деятели на културата в на-
шата община Георги Ива-
нов Йорданов на 20 сеп-
тември навърши 86 годи-
ни. Ветеранът от малък е 
закърмен с народната му-
зика. Още като младеж се 
включва в състава към На-
родно читалище „Отец Паи-
сий 1897” в село Спасово - 
ръководител на танцов със-
тав, участник в театралния 
колектив, в смесения чита-
лищен хор и индивидуален 
изпълнител на български 

народни песни.
След пенсионирането си 

Георги Йорданов е в със-
тава на Пенсионерски клуб 
„Лазар Спасов” в село Спа-
сово. Вече над 65 години не-
говите песни с успех звучат 
освен на спасовска сцена и 
в различни краища на стра-
ната при участията му в кон-
курси, фестивали и събори. 
За прекрасните изпълнения 
е награждават с дипломи и 
медали.

Честито и още дълги годи-
ни да радваш публиката!

Актуализиране на
стратегията за развитие

Миналата седмица об-
ластният управител Краси-
мир Кирилов свика заседа-
ние на Областния съвет за 
развитие, в работата на кое-
то участва зам.-кметът на 
Община Генерал Тошево Де-
ян Димитров. Основен ак-
цент в дневния ред бе пред-
ставяне на Междинна оцен-
ка за изпълнение и актуали-
зация на Областна стратегия 
за развитие на област До-
брич, извършена съгласно 
договор от екипа на Институт 
за управление на програми и 
проекти (ИУПП). На заседа-
нието бе отчетено, че за 3 го-

дини област Добрич е реали-
зирала общо 366 проекта на 
приблизителна стойност 320 
млн. лева.

От екипа на ИУПП са на-
белязали общо 7 приоритет-
ни области, които се допъл-
ват и комбинират. В препо-
ръките се обръща внимание 
на партньорството между об-
щини и области. Документът 
бе приет единодушно без за-
бележки. Предстои да бъде 
представен за обсъждане и 
одобрение на заседание на 
Регионалния съвет за разви-
тие, съобщиха от пресцентъ-
ра на Областната управа.

Пияни водачи на пътя
Почти всеки ден от Об-

ластна дирекция на полици-
ята в Добрич съобщават за 
засечени водачи, които ка-
рат колите си след употреба 
на алкохол. За съжаление 
такива не липсват и на тери-
торията на нашата община.

На 18 септември, малко 
преди 14:00 часа в с. Роси-
ца е спрян за проверка лек 
автомобил „Дайхатсу”, уп-
равляван от 40-годишен 
мъж. При извършената про-
верка за употреба на алко-
хол били отчетени 3,55 про-
мила в издишания от вода-
ча въздух. При последва-
лата справка е установено, 
че мъжът е осъден, с вля-

зла в сила присъда за уп-
равление на моторно пре-
возно средство с концентра-
ция над 1,20 промила. Ня-
колко дни по-рано в Генерал 
Тошево е спрян за провер-
ка лек автомобил „Фолксва-
ген”, управляван от 61-го-
дишен шофьор. При извър-
шената проверка за употре-
ба на алкохол с техническо 
средство, цифровата инди-
кация отчела наличието на 
1,33 промила.

Това са само два от слу-
чаите за засечени водачи на 
пътя след употреба на алко-
хол и то посред бял ден. Има 
и качили се да карат след 
употреба на наркотици.

Уроци по
Английски език и Немски език:

~ за начинаещи и напреднали;
~ индивидуално обучение или малки групи;

~ общообразователна и специализирана насоченост;
~ подготовка за Езикова гимназия и ВУЗ;

~ подготовка за интервю за работа и чужбина;
~ обучение при топ-специалист филолог.

За контакти: тел. 0898/948-611

Отхвърлено искане за по-малко на обезщетение
Състав на Окръжен съд - 

Добрич намери за неосно-
вателна жалбата на осъ-
ден за изнасилване, внесе-
на с искане да бъде нама-
лен размерът на обезще-
тението, което той трябва 
да плати на пострадала-
та, е посочено в публика-
ции на областни медии. На 
първа инстанция Районни-
ят съд в Генерал Тошево е 
признал 53-годишния Ди-
митър Б. за виновен в това, 
че на 28 септември 2015 г. е 
изнасилил жена от генерал-
тошевско село, като използ-
вал сила и заплашване. На 

посочената дата мъжът из-
вършил и блудствени дей-
ствия спрямо същата жена.

За двете деяния той по-
лучил общо наказание от 3 
години „лишаване от свобо-
да” условно с 5-годишен из-
питателен срок. Постанове-
но било мъжът да заплати и 
обезщетение от 6 000 лева 
за нанесените неимущест-
вени вреди на пострадала-
та, заедно с лихвите, счита-
но от датата на извършване 
на престъпленията. Мъжът 
не е атакувал присъдата си 
по отношение на наложено-
то му наказание, а е обжал-

вал само размера на при-
съденото в полза на наси-
лената жена обезщетение.

Окръжният съд, след ка-
то се запозна със събра-
ните по делото доказател-
ства, изложените в жалба-
та доводи и становищата 
на страните, отхвърли ис-
кането на подсъдимия, като 
неоснователно. Нещо пове-
че, в решението си съдеб-
ният състав определя обез-
щетението като „явно за-
нижено”, предвид претър-
пените от жената, вслед-
ствие на посегателството, 
болки и страдания, и дълго-

срочните негативни после-
дици върху нейната психи-
ка. Съдът прецени обаче, 
че не може да завиши раз-
мера на обезщетението, по-
ради липсата на постъпил 
протест от страна на проку-
ратурата или жалба от по-
страдалата. По тази причи-
на постановената от Район-
ния съд в Генерал Тошево 
присъда беше изцяло по-
твърдена.

Решението на Окръжния 
съд е окончателно и не под-
лежи на касационно обжал-
ване, е посочено още в пуб-
ликациите.

Обява за
за рабОта

Миналата седмица на 
сайта на Община Генерал 
Тошево бяха публикувани 
свободните работни места 
за област Добрич. За наша-
та община те са, както след-
ва:

~ Кардам - четири работ-
ни места за учител, образо-
вание висше.

~ Генерал Тошево - по-
щенски раздавач (поща-
льон).

~ Генерал Тошево - учи-
тел, образование висше.

~ Генерал Тошево - про-
изводител на хляб (ръчно), 
образование начално.

~ Генерал Тошево - чис-
тач/хигиенист, образование 
начално.

~ Генерал Тошево - общ 
работник, може и без обра-
зование.

~ Генерал Тошево - ли-
чен асистент, образование 
начално.

~ Генерал Тошево - об-
служващ бензиностанция/
газостанция, образование 
средно.

Допълнителна информа-
ция може да получите в Ди-
рекция „Бюро по труда” - Ге-
нерал Тошево и на телефон 
05731/45-15.
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Първият учен-икономист е бил Колумб. Когато тръгнал 
да открива Америка, не знаел къде отива, когато я дос-
тигнал, не знаел къде се намира - и всичко това с чужди 
средства…

Виц на броя

- Комшия, айде сега да видим при кой от двамата 
ще има повече клиенти!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

За грабеж и опит за убийство

Отложиха делото
Делото срещу подсъдим 

за грабеж, придружен с опит 
за убийство, не тръгна на 14 
септември в Окръжен съд - 
Добрич. Причина за това ста-
на отсъствието на двама от 
общо четиримата наследни-
ци на пострадалия. В съдеб-
ната зала стана ясно, че ад-
ресът на единия от тях не е 
бил известен при призовава-
нето му, но на 14 септември 
такъв беше представен пред 
съда.

Съдебният състав преце-
ни , че това е процесуална 
пречка, поради която не мо-
же да се даде ход на дело-
то, тъй като двамата отсъст-
ващи имат право да се кон-
ституират като частни об-
винители и граждански ищ-
ци. Съдът счете, че след ка-
то вече има адрес, на който 
лицето може да бъде призо-
вано, трябва да се положат 
усилия това да бъде напра-
вено. Още повече, че при-
състващите в залата наслед-
ници заявиха, че възнамеря-
ват да предявят граждански 
иск във връзка с разноските, 
направени за лечението на 
пострадалия.

Определената нова дата 
за провеждане на разпоре-
дително заседание по нака-
зателното производство е 25 
септември.

Подсъдим в процеса е 
19-годишният С. С. от село 
Росица. Той е привлечен под 
отговорност за това, че през 
нощта на 12 август 2017 г. 
чрез употреба на сила е от-
нел от 79-годишен мъж от 
същото село две кутии цига-
ри, като грабежът е бил при-
дружен с опит за убийство. 
Престъплението било извър-
шено в дома на пострада-
лия. Девет месеца по-късно 
възрастният мъж е починал 
от заболяване, което не е би-
ло свързано с нападението.

Делото се гледа от разши-
рен съдебен състав от двама 
съдии и трима съдебни за-
седатели, което е задължи-
телно, когато подсъдимият е 
обвинен в престъпление, за 
което се предвижда наказа-
ние лишаване от свобода за 
срок от 15 до 20 години, до-
животен затвор или доживо-
тен затвор без замяна.

По материали на
областни медии

Школа за таланти
На 1 октомври за поред-

на година ще отвори врати 
най-голямата Школа за та-
ланти. Вашите деца може 
да посещават безплатно 
заниманията, които пред-
лагаме:

Школа „Младежки съ-
вет”. Школа по изобрази-
телно и приложно изкуство 
„Палитра”. Кръжок „Сръч-
ни ръце”. Клуб „Творческа 
работилница”. Клуб „Теа-
тър и традиции”. Клуб „В 
царството на приказките”. 
Клуб „Графичен дизайн”. 
Школа „Фолклорни тради-
ции”. Група за автентичен 

фолклор „Пролет”. Гру-
па за автентичен фолклор 
„Първи юни”. Детски теа-
трален състав „Слънчи-
це”. Клуб по латино тан-
ци „Пролет”. Клуб по ла-
тино танци „Радост”. Клу-
бове по модерен балет с 
елементи от художестве-
ната гимнастика „Танцува-
щи звездички”, „Танцуващи 
звездички - Пролет” и „Тан-
цуващи звездички - Първи 
юни”. Клуб по хип-хоп тан-
ци „NNS Crew”.

Повече информация мо-
же да получите на тел. 
0889/344-320.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в кв. Пастир. 

Справки на тел. 0894/373-668.
ПРОДАВАМ фуражомелка - заводска и цигли втора 

употреба. Справки на тел. 0888/671-032.
ПРОДАВАМ апартамент в Ген. Тошево. Справки на 

тел. 0889/993-831 и 0887/154-845.
ПРОДАВАМ апартамент (ІІ етаж) в Ген. Тошево, ул. „Д. 

Благоев” №7 „а”. Справки на тел. 0877/396-988.

Централно военно окръжие

Вакантни длъжности
Със заповед на министъра на отбраната са обявени за 

заемане след провеждане на конкурс от лица завърши-
ли граждански средни или висши училища в страната и в 
чужбина вакантни длъжности от състава на 68-ма брига-
да „Специални сили”, както следва:

~ Военно формирование 32990 Пловдив - 5 длъжности.
~ Военно формирование 54120 Пловдив - 9 длъжности.
~ Военно формирование 52630 Пловдив - 8 длъжности.
~ Военно формирование 48650 Пловдив - 6 длъжности.
Срок за подаване на заявленията - до 9 ноември 

2018 г.
Повече информация може да получите от офиса за во-

дене на военен отчет към Община Генерал Тошево или 
на тел. 0888/321-253, както и на сайтовете на Централ-
но военно окръжие и Министерство на отбраната. Обра-
зци от формуляри и подробностите за кандидатстване са 
изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. „Добруджа” 
№4, тел. 058/664-764 и 0885/727-774.

Заслужено 
признание

Много представители на 
Общинска администрация, 
ученици и граждани се вклю-
чиха в тазгодишната иници-
атива на БТВ „Да изчистим 
България заедно”. Те почис-
тиха площите около гробищ-
ния парк в града, простран-
ството до изгорялата сграда 
на „Зърнени храни”, паркове 
и други райони.

Тонове отпадъци бяха 
транспортирани до опреде-
лените за целта места. Не-
обходимите чували, ръка-
вици и транспорт бяха оси-
гурени от Община Генерал 
Тошево. Всички участници в 
кампанията за пореден път 
доказаха, че милеят за окол-
ната среда и полагат грижи 
за нейното опазване.

Заслужено признание за-
служава ентусиазмът на 
младите хора, които активно 

се включиха в почистването 
на най-трудните участъци. 
В същото време обаче с ос-
нование се задава въпросът 
защо има недобросъвестни 
граждани, които най-безотго-
ворно изхвърлят всевъзмож-
ни боклуци сред природата, 

дори автомобилни гуми, до-
машни мебели и оборудва-
не. Те едва ли се замислят 
какво безценно богатство е 
чистата околна среда - как-
то за тях, така и за техните 
близки.

Със сигурност кампанията 

ще се провежда и през ид-
ните години. Мнозина си по-
желаха занапред отпадъци-
те да бъдат в килограми, а 
не в тонове. Което е и глав-
ната цел на инициативата 
„Да изчистим България за-
едно”.

Месец октомври

Факти и събития
* 1 октомври - Световен 

ден на възрастните хора.
* 4 октомври - През 1990 

г. Временният изпълнителен 
комитет пое задълженията 
си. Негов председател е Ди-
митър Михайлов, зам.-пред-
седател Велко Георгиев, се-
кретар Васил Казанджиев 
и членове Ивелин Минчев, 
Минчо Драганов, Стоян Сто-
янов и София Писарова.

* 4 октомври - Световен 
ден за защита на животните.

* 5 октомври - Междуна-
роден ден на учителя.

* 7 октомври - Световен 
ден на усмивката.

* 15 октомври - Междуна-
роден ден на белия бастун.

* 17 октомври - Световен 
ден за борба с глада и нище-
тата.

* 19 октомври - Ден на 
благотворителността.

* 22 октомври - през 1944 
г. в с. Красен се провежда 
първата свободна околийска 
конференция на РМС.

* 24 октомври - Свето-
вен ден на Организацията на 
обединените нации.

* 26 октомври - Димитров-
ден. През 1926 г. румънски-
те власти провъзгласяват 
днешния гр. Генерал Тошево 
за околийски център на око-
лия „Свети Димитър”, а село-
то от Касъм получава името 
Свети Димитър.

* 29 октомври - Ден на бе-
сарабските българи.

* 26 октомври - През 1995 
г. е открита Пречиствателна-
та станция за отпадни води в 
Генерал Тошево.

Заповед на кмета
На основание чл.44, ал.1, 

т.1 и ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
чл.24 „а”, ал.7 от Закона за 
собствеността и ползването 
на земеделски земи, чл.80 от 
Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство и Решение №7-3 от 6 
август 2018 г. на Общински 
съвет Генерал Тошево, на-
реждам:

І. Откривам процедура за 
отдаване под наем на сво-
бодни маломерни поземлени 
имоти за стопанската 2018-
2019 г., съгласно Приложе-
ние №1, неразделна част от 
настоящата заповед.

ІІ. Определям цена за от-
даване под наем на земе-
делски земи по т.1, в размер 
на 62 лева на декар.

ІІІ. Процедурата по отда-
ване под наем на маломер-
ните поземлени имоти да 
се извърши при спазване на 
следните правила:

1. Заявления за участие се 
депозират до 31 май 2019 г. 
в Информационен център на 
Общинска администрация.

2. Договорът за наем се 
сключва със заинтересова-
ните лица след плащане на 
наемната цена.

Контрола по изпълнение-
то на заповедта възлагам на 
г-н Деян Димитров - замест-
ник-кмет на Община Генерал 
Тошево.

Настоящата заповед да се 
връчи на отдел „Собственост 
и стопански дейности” за из-
пълнение.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на  

Община Генерал Тошево

„А” Областна футболна група

Победи и загуби
Както вече писахме, в 

първия кръг на първенство-
то в „А” областната футбол-
на група - Зона „Изток”, фут-
болистите на ФК „Спортист 
2011” Генерал Тошево по-
стигнаха убедителна до-
макинска победа с 6:1 над 
„Рилци” от Добрич. Генерал-
тошевските момчета има-
ха възможност за още голо-
ве, но и този резултат е ху-
бав старт за тях. За съжале-
ние отборът на ФК „Дружба” 
Люляково не стартира добре 

първенството и загуби слу-
жебно с 3:0, защото не госту-
ва на „Орловец 2008” в село 
Победа.

Много интересни бяха сре-
щите от втория кръг. „Спор-
тист 2011” гостува в с. Сте-
фан Караджа и успя да побе-
ди с 0:3 „Добруджански спор-
тист”. И в този кръг обаче ФК 
„Дружба” Люляково не успя 
да събере сили за достойно 
представяне и загуби с 1:3 
домакинския си мач с „Хрис-
то Ботев” от с. Стожер.

Временно класиране
1. „Спортист 2011” 2 2 0 0 9:1 6
2. „Христо Ботев” 2 2 0 0 6:1 6
3. „Орловец” 2 2 0 0 4:0 6
4. „Интер” 1 1 0 0 4:2 3
5. „Рилци” 2 1 0 1 4:8 3
6. „Лозенец” 1 0 0 1 0:1 0
7. „Албена” 2 0 0 2 4:7 0
8. „Дружба” 2 0 0 2 1:6 0
9. „Добр. спортист” 2 0 0 2 0:6 0


