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Удължава се срокът за изпълнението на проект
На 23 октомври 2018 г. 

кметът на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров 
подписа допълнително спо-
разумение №02 към дого-
вор BG05M9OP001-2.004-
0012-C01 “Заедно можем 
да продължим”, по схема 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.004 “Ус-
луги за ранно детско разви-
тие”. Срокът за изпълнение 
на проекта се удължава до 
31 декември 2019 г., като за 
целия период общата стой-
ност на безвъзмездната фи-
нансова помощ възлиза на 
300 397,62 лева.

От 1 януари 2019 г. от-
ново стартира интегрира-
ната услуга „Предоставяне 
на психологическа подкре-
па и консултиране на бъ-
дещи и настоящи родите-
ли за формиране и разви-
тие на родителски умения”. 
Към настоящия момент, съ-
гласно допълнително спо-
разумение №01 към дого-
вор BG05M9OP001-2.004-

0012-C01 “Заедно можем 
да продължим, екип от спе-
циалисти - педиатър, сто-
матолог, медицинска сес-
тра подпомагани от медиа-
тър, по предварително из-
готвен график извършват 

прегледи на деца на въз-
раст от 0 до 7 години, ка-
то тяхната дейност ще про-
дължи и през следващите 
месеци. Целта на услуга-
та е превенция на детска-
та заболеваемост, смърт-

ност, редовно наблюдение 
на здравното, физическото 
и психомоторно развитие 
на бебетата и децата, как-
то и създаване на здравна 
и дентална култура в ранна 
детска възраст.

И двете изложби в читалището на града предизвикаха 
голям интерес и коментари от страна на многобройните 
посетители.

Две изложби за
Празника на града

На 1 ноември - Ден на на-
родните будители, в На-
родно читалище „Светлина 
1941” бяха открити две из-
ложби. Първата, която по-
срещаше хората на входа 
на културното средище, бе с 
наслов „Градът в миналото”. 
Чрез фотосите, посветени 
на тематиката, многоброй-
ните посетители се докосна-
ха до интересни моменти от 
историческото и настоящо 
развитие на Генерал Тоше-
во. Някои от тях са наисти-
на уникални.

Веднага след това, с офи-
циално откриване от страна 
на кмета на Общината Ва-
лентин Димитров, присъст-
ващите граждани се пото-
пиха в света на майсторски-
те кадри, които тази година 

ознаменуваха първия фо-
топленер „Есенни хоризон-
ти”. В него участваха седем 
майстори на фотографско-
то изкуство - Виктор Димчев 
от София, Димитър Алекси-
ев от Генерал Тошево, Сто-
ян Илиев, Диян Милтиядев, 
Росица Милтиядева и Ста-
нислав Георгиев от Добрич 
и Даниел Влад от Румъния. 
Представени са 250 снимки 
от района на село Красен, 
които впечатлиха всички.

Основната идея на пле-
нера „Есенни хоризонти” е 
среща на професионални 
фотографи с природата и 
бита на Йовковата Добру-
джа, която ги вдъхнови да 
претворят в багри красота-
та във всички нейни форми 
и проявления.

Крос “Будители” събра повече от 100 деца
На 31-ви октомври на 

градския стадион в Генерал 
Тошево за поредна година 
се проведе традиционния 
ученически крос “Будители - 
2018”. В него участие взеха 
повече 100 ученици от трите 
училища в града, разделени 
в пет възрастови групи - мо-
мичета и момчета.

Според различните въз-
растови групи, децата пре-
мериха сили в различни 
дистанции - от 200 до 400 
метра. Разбира се, най-ос-
порвани бяха бяганията при 
най-големите, където не 
липсваха и драматични мо-
менти в последните финал-
ни метри.

Всички участници в крос 
“Будители - 2018” получиха 
спортни тениски, а класира-
лите се на първите три мес-
та в своите възрастови гру-
пи - грамоти и медали. В об-
щото класиране по учили-
ща, ОУ “Христо Смирнен-

ски” завоюва 2 медала - 1 
златен и 1 сребърен; СОУ 
“Никола Вапцаров” - 15 - 6 
златни, 4 сребърни и 5 брон-
зови; ПГЗ “Тодор Рачински” 
- 10 - 3 златни, 4 сребърни и 
3 бронзови.

Класиране:
Възрастова група III - IV 

клас:
~ момичета - Мелис Кири-

лова (първо място);
~ момчета - Мирослав Ми-

ленов (първо място);
~ момичета - Деяна Дими-

трова (второ място);
~ момчета - Иван Прода-

нов (второ място);
~ момичета - Кристияна 

Йорданова (трето място);
~ момчета - Ерик Алекси-

ев (трето място).
Възрастова група V - VI 

клас:
~ момичета - Аделина Ан-

донова (първо място);
~ момчета - Шенол Баръш 

(първо място);

~ момичета - Симона Ко-
лева (второ място);

~ момчета - Даниел Йор-
данов (второ място);

~ момичета - Александра 
Александрова (трето мяс-
то);

~ момчета - Алтан Риза 
(трето място).

Възрастова група VII - 
VIII клас:

~ момичета - Анита Йове-
ва (първо място);

~ момчета - Ергин Сюлей-
ман (първо място);

~ момичета - Александра 
Чимширова (второ място);

~ момчета - Съби Събев 
(второ място);

~ момичета - Златина Ня-
голова (трето място);

~ момчета - Лъчезар Лаза-
ров (трето място).

Възрастова група IX - X 
клас:

~ момичета - Мелек Тефи-
кова (първо място);

~ момчета - Жулиян Колев 

(първо място);
~ момичета - няма (второ 

място);
~ момчета - Мартин Геор-

гиев (второ място);
~ момичета - няма (трето 

място);
~ момчета - Юнус Мерт 

(трето място).
Възрастова група XI - XII 

клас:
~ момичета - Стелияна 

Маринова (първо място);
~ момчета - Станислав 

Тодоров (първо място);
~ момичета - Иванка Ди-

мова (второ място);
~ момчета - Ангел Деми-

рев (второ място);
~ момичета - няма (трето 

място);
~ момчета - Алтан Айха-

нов (трето място).
Ученическият крос „Буди-

тели” беше първата иници-
атива от поредицата меро-
приятия, посветени на Праз-
ника на Генерал Тошево.

Вестник „Добруджански глас”

Абонирането започна!
Започна абонаментна-

та кампания за общинския 
седмичен вестник „Добру-
джански глас”. През 2019 
година вестникът ще бъде 
с цветен печат на първа и 
четвърта страници. От об-
що 48 броя през следваща-
та година поне два от тях 
ще бъдат изцяло с луксо-
зен цветен печат. Единич-
ната цена ще бъде 30 сто-
тинки. Абонирането, което 
става във всички пощенски 
станции на страната, в ре-
дакцията на вестника и на 
РЕП-овете, е както след-

ва: за един месец - 2 ле-
ва; за шест месеца - 9 ле-
ва и за цялата 2019 година 
- 18 лева.

Ако искате да знаете по-
вече от другите за станали 
и предстоящи събития на 
територията на общината, 
ако искате да сте своевре-
менно информирани, або-
нирайте се за общинския 
седмичен вестник „Добру-
джански глас”! Ако имате 
затруднения при абонира-
нето, търсете съдействие 
от кметовете и кметските 
наместници.
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 „Попитай кмета” се
проведе в Люляково

Тридесет и третата среща 
в рамките на инициативата 
„Попитай кмета” събра бли-
зо двадесет жители на село 
Люляково, които дойдоха в 
пенсионерския клуб на село-
то, за да чуят отчета на кме-
та на Общината Валентин 
Димитров за изминалия ме-
сец и да зададат своите въ-
проси, да отправят предло-
жения и критики към градо-
началника. Обичайно, сре-
щата започна с кратък анонс 
на предходната такава, коя-
то беше в село Пчеларово, 
след което Валентин Дими-
тров направи детайлна ре-
троспекция на свършеното 
от Общинска администрация 
през месец октомври.

Кметът на Общината на-
блегна на темата за инфра-
структурата, като изтъкна 
подписването на двата про-
екта за канализация и ас-
фалтиране, които засягат и 
село Люляково. В тяхното 
представяне той изтъкна, че 
заложените строително-мон-
тажни дейности ще решат го-
ляма част от проблемите с 
водоподаването в селото. 

Представени бяха и течащи-
те в момента ремонти от ка-
питаловата програма на об-
щината, по-големите от кои-
то са асфалтирането на ули-
ците в града, реконструкци-
ята на площада в село Кар-
дам, новите тротоарни алеи 
и паркинг в Генерал Тошево, 
както и изцяло подмененото 
осветление по главната ули-
ца на града.

В сферата на културата 
Валентин Димитров посочи 
освещаването на паметни-
ка на героя граничар от се-
ло Краище, което се състоя 
на 12 октомври, откриването 
на новия читалищен салон в 
село Сноп, както и силното 
представяне на генералто-
шевските музикални съста-
ви на престижни национални 
фестивали.

Кметът обърна специално 
внимание на продължаваща-
та работа по поддържане на 
тревните и паркови площи, 
благодарение на необичай-
но топлото време.

В свободната зона за въ-
проси, предложения и кри-
тики жителите на село Лю-

ляково засегнаха теми, кои-
то определят дневния ред в 
цялата община. Люляковци 
поставиха пред градоначал-
ника въпросите за изпълне-
нието на маршрутните раз-
писания, ролята на лични-
те асистенти и състояние-
то на гробищния парк в се-
лото. Кметът отговори и на 
трите въпроса, като отбеля-
за, че решенията на опреде-
лени проблеми изисква пове-
че време, но това не означа-
ва, че няма да намерят свое-
то положително развитие.

Част от присъстващите по-
питаха кмета за съдбата на 
старото селско училище, а 
той пое ангажимент да про-
учи какъв е статута на сгра-

дата. Бурна реакция от стра-
на на местните предизвика и 
скорошната подмяна на ка-
бели, след която фирмата-
извършител не е разчистила 
района, в който е работила. 
Градоначалникът прие това 
за сигнал и обеща да разбе-
ре кой е извършител на въ-
просните дейности и защо 
нарушава Наредба №1 на 
Община Генерал Тошево.

Срещата приключи с уго-
ворка между кмета и жители-
те на село Люляково, догоди-
на по това време в селото да 
вървят строителни дейности 
по водопроводите, включени 
за рехабилитация в послед-
ния спечелен проект от Об-
щина Генерал Тошево.

Мобилна
изложба

В последния ден на ок-
томври в Исторически му-
зей - Генерал Тошево офи-
циално беше открита гос-
туващата мобилна излож-
ба “Алкохол и Амбалаж” на 
Исторически музей - Горна 
Оряховица. Експозицията 
събира на едно място раз-
лични видове алкохолни бу-
тилки, гарафи, чаши, хал-
би и мострени етикети от 
началото на миналия век. 
Край тях своето важно мяс-
то заемат сифони и шише-
та за сода, лимонада и дру-

ги газирани „придружите-
ли” на алкохола. Особено 
красиви са няколко колек-
ции от стъклени бутилки с 
различна форма и вмести-
мост. Посетителите могат 
да видят старите лимона-
дени шишета със закопчал-

ка тип „кронка”, както и нес-
тандартни методи за затва-
ряне на бутилки. Експози-
цията включва множество 
черно-бели снимки и фо-
тографии с различно „алко-
холно” послание. Върху ня-
кои от тях са изобразени ти-

пично български кръчмар-
ско-юнашки сюжети с нео-
чакван край.

Изложбата, която е част 
от празничния културен ка-
лендар на Община Генерал 
Тошево, може да бъде раз-
гледана до края на месеца.

На 2 ноември, като част от празничния културен кален-
дар на Генерал Тошево, в града гостува писателят и сце-
нарист Нидал Алгафари. Поводът беше представянето на 
книгите от своята тетралогия „Боже, защо Господ лъже”, 
Аллах, милост нямаш ли”, „Любиш ли ти Бог си” и „Ориса-
ни за избираме”. При срещата си с граждани от Генерал То-
шево Нидал Алгафари подчерта радостта си от възмож-
ността да обясни реално какво е искал да каже авторът в 
произведенията си, като разказа за различните вярвания, 
празниците и мъдростта на бабите и дядовците, които са 
имали обяснение за всяко нещо в нашия живот.

Важно за читателите!
До редакционното приключване на броя са отпеча-

тани почти всички проведени събития, посветени на 
Празника на Генерал Тошево. Обобщена информация за 
поредицата от значими инициативи ще бъде публику-
вана в следващия брой.

Учебно посещение
в съседна Румъния

В рамките на проект 
„LEARN „Слушам, образо-
вам се, действам и чета в 
мрежа” - Listen, Educate, Act 
and Read in a Network” Реф 
№16.5.2.056 ROBG-153, 
финансиран от Европей-
ския съюз на стойност 
316 351,84 евро, съфинан-
сиран от Европейския съ-
юз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие по 
програма interreg V-A Ру-
мъния - България - дейност 
А11 по проекта, се проведе 
учебно посещение на уче-
ници от целевата група в 
Област Констанца, Румъ-
ния. В периода 29 октом-

ври - 1 ноември официална 
делегация, водена от зам.-
кмета на Общината Геор-
ги Георгиев, включваща 15 
ученика от двете средни 
училища в Генерал Тоше-
во, посети Община Лумина 
- водещ партньор по проек-
та и Професионалното ате-
лие, изградено с европей-
ски средства. В рамките на 
тридневната визита те се 
срещнаха още с Област-
ния управител на Констан-
ца, посетиха месокомбинат 
„Джепето”, Футболна акаде-
мия „Георги Хаджи” и се за-
познаха с историята на гра-
да и държавата.

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
На сайта на Община Гене-

рал Тошево са публикувани 
свободните работни места в 
Добричка област към края 
на миналата седмица. За 
нашата община те са, както 
следва:

~ Кардам - за огняр, обра-
зование основно (други нео-
пределени специалности).

~ Генерал Тошево - за ог-
няр, образование основно 
(други неопределени специ-
алности).

~ Генерал Тошево - за 
общ работник в промишле-
ността, образование основ-
но.

~ Генерал Тошево - за 
общ работник, образование 

средно.
~ Генерал Тошево - за 

работник в мелничарската 
промишленост, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за 
техник, механик, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за 
електротехник в промишле-
но предприятие, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за 
крупие, образование сред-
но.

Допълнителна информа-
ция може да се получи в 
Дирекция „Бюро по труда” - 
Генерал Тошево, телефон 
05731/45-15.

Фермерски пазар - Добрич

Зимно работно време
Фермерският пазар в До-

брич вече е със зимно ра-
ботно време. Шатрите под 
Часовниковата кула в „Ста-
рия Добрич” ще бъдат на 
разположение на клиентите 
от 10:00 до 15:00 часа.

Фермерският пазар има 
нов участник в Арт зона-
та. Това е Ана Пеева от се-
ло Кардам, която е майстор 
на уникални пана на стан и 
елегантни шалове от воал 
и вълна по метода на плъс-

тенето. Отново на пазара 
са и от „Чудната градина” 
с техните цветя и разсади, 
отгледани с много любов. В 
момента се предлагат те-
менужки, които цъфтят ця-
ла зима, разсад ружа, раз-
сад босилек и други. Това 
е първото социално пред-
приятие в Добрич, създа-
дено от Фондация „Нико-
лай Чудотворец” за младе-
жи с интелектуални увреж-
дания.

Съобщение на РЗИ
Поради преместване 

на Регионалната картоте-
ка на медицинските експер-
тизи (РКМЕ) от сградата на 
„МБАЛ - Добрич” АД в сгра-
дата на Регионална здравна 
инспекция (РЗИ) на ул. „Св. 
Св. Кирил и Методий” №57, 
гр. Добрич, за периода от 5 
ноември до 16 ноември 2018 
г. се преустановява приема 
на заявления - декларации 
за освидетелстване и пре-
освидетелстване на лицата 
във връзка с трайно намале-
на работоспособност/степен 
на увреждане.

През посочения период ще 
продължи приема на жалби 
против експертни решения, 
заявления-декларации за 
преосвидетелстване пора-
ди изтичане срока на ЕР на 
лица до 18-годишна възраст 
и заявления-декларации за 
продължаване на временна-
та нетрудоспособност в сгра-
дата на РЗИ, ул. „Св. Св. Ки-
рил и Методий” №57, стая 
114 (входа в страни) от 08:30 
до 14:30 часа.

Приема на документи за 
всички ще се възстанови на 
19 ноември 2018 г.

Ефективна присъда за
притежаване на дрога

Ефективно наказание за 
срок от 6 месеца при първо-
начален общ режим ще из-
търпи 20-годишен младеж 
от Генерал Тошево, след 
като Окръжен съд - Добрич 
одобри сключеното между 
него и прокуратурата спо-
разумение. Подсъдими-
ят Иван В. се призна за ви-
новен в това, че на 29 май 
2018 г. в Генерал Тошево е 
държал с цел разпростра-
нение и разпространил чрез 
продажба 0,82 грама мари-
хуана на стойност 4,92 ле-
ва. Той декларира пред съ-
да, че е подписал добро-
волно споразумението и се 
отказва от по-нататъшното 
разглеждане на делото по 

общия ред. Осъденият ще 
плати и направените по де-
лото разноски в размер на 
858,70 лева. Определение-
то е окончателно и има по-
следиците на влязла в сила 
присъда.

Деянието, предмет на спо-
разумението, е извършено 
от подсъдимия в изпитател-
ния срок на предходно него-
во условно осъждане на 3 
месеца „лишаване от свобо-
да” за шофиране след упо-
треба на наркотични веще-
ства. Окръжният съд опре-
дели той да изтърпи отдел-
но и това наказание при пър-
воначален общ режим, е по-
сочено в публикации на 
областни медии.
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Стартираща пресконференция по проект
В началото на учебната 

2018-2019 г. от ОУ „Христо 
Смирненски” гр. Генерал То-
шево, обл. Добрич, бе спе-
челен проект „Код: Разли-
чен!”, финансиран от ЦОИ-
ДУЕМ. Чрез настоящия про-
ект в продължение на 12 
месеца в ОУ „Христо Смир-
ненски” ще се реализират 
различни форми на извън-
класни и извънучилищни 
дейности, в които 208 уче-
ници от различни етноси от 
13 населени места на Об-
щина Генерал Тошево ще 
овладяват книжовния език, 

ще усъвършенстват свои-
те знания, ще придобиват 
нови умения, ще развиват 
своите възможности и ще 
показват своите дарова-
ния. Ще се осъществяват 
комплекс от извънкласни 
и извънучилищни дейнос-
ти, които ще спомогнат за 
засилване мотивацията им 
за приобщаване и устой-
чиво включване в учебния 
процес, за адаптиране в 
съответната образовател-
на среда на учениците, за 
които българският език не 
е майчин, ще способстват 

за съхраняване и развива-
не на културната идентич-
ност на учениците от етни-
ческите малцинства. Съ-
образно целите на проек-
та са обособени 4 клуба: „В 
градината на разнообрази-
ето”, „От векове за векове”, 
„Ръкотворство” и „Кулинар-
на палитра”.

На 25 октомври 2018 г. се 
проведе стартираща прес-
конференция за открива-
не на проекта „Код: Разли-
чен!”. Г-жа Петя Панева, ръ-
ководител на проекта, за-
позна учителите с целите и 

задачите на проекта, очак-
ваните резултати и графи-
ка на заложените дейнос-
ти. Дадени бяха и указания 
за изготвяне на учебните 
програми, дневници и други 
подкрепящи документи. По-
късно при огромен интерес 
от страна на ученици, учи-
тели и родители тържест-
вено бе положен стартът на 
дейностите. Ученици от це-
левите групи изнесоха бо-
гата музикално-художест-
вена програма, като изяви-
ха своите таланти да реци-
тират, пеят и танцуват.

В ъ з п о м и н а н и е
На 27 октомври се навършиха 

6 години от смъртта на

Димитър 
Момчилов 
Момчилов

Нека всички, които го познава-
ха, си спомнят за него. Почивай в 
мир! От опечалените

Отчетоха
конкурса

На 2 ноември бяха отче-
тени резултатите от ХІІІ На-
ционален конкурс за пое-
теси „Дора Габе” организи-
ран от Община Генерал То-
шево, Съюза на български-
те писатели, Издателство 
„Български писател”, Изда-
телство „Захарий Стоянов” 
и Народно читалище „Дора 
Габе 1940” в с. Дъбовик.

Журито определи след-
ното класиране:

Първа награда не се 
присъжда.

Втора награда - Магда-
лена Георгиева Шумарова 
от Петрич за стихотворени-
ята „Розата на любовта” и 
Победа”.

Трета награда - Радо-
стина Йорданова Драго-
ева-Калчева от Варна за 
стихотворенията „Зюмбю-
ли по изгрев”, „Дъждовен 
пулс” и „Мажорно”.

Поощрителни награди 
- Маргарита Черникова Ру-
сева от Тутракан за стихо-
творенията „Вятър”, „Без-
краен час” и „Няма да каз-
вам”, Петя Цонева Ивано-
ва от Габрово за стихотво-
ренията „Чорапи за враб-
чета”, „Есен” и „Рисувай 
ни добри”, Станка Ламбо-
ва Мезева от Горна Оря-
ховица за стихотворения-
та „Калинка-бърборинка”, 
„Пчеличка-химичка” и „Пър-
вокласник”, Юлия Косто-
ва Момчилова от София за 
стихотворенията „Теменуж-
ки”, „Ламята и „Пръв учебен 
ден”, Валентина Стефано-
ва Йотова-Тодорова от Со-
фия за стихотворенията 
„Ескизи за любовни съни-
ща”, „Жената, която мисле-
ше, че е птица” и „Любовни 
маратони”.

Повече подробности - в 
следващия брой.

Почит към паметта на героите
На 2 ноември десетки жи-

тели на града и общината 
се събраха за поклонение 
пред Паметника на загина-
лите във войните след него-
вата реновация. На събити-
ето присъстваха кметът на 
Общината Валентин Дими-
тров, общински съветници, 
представители на Общин-
ска администрация.

Думи за историята на па-
метника, символиката, коя-
то носи и значението му за 
местната общност предста-
ви заместник-кметът на Об-
щината Георги Георгиев. Той 
посочи, че този паметник ни 
събира, за да отдадем почит 

на загиналите жители на об-
щината във войните за на-
ционално освобождение и 
да се поклоним заедно пред 
светлата им памет

Кметът от своя страна до-
пълни, че без техния герои-
зъм и саможертва днес ня-
маше да ни има и нас и за-
това ще останат завинаги в 
нашите сърца

Реновирането на Памет-
ника е осъществено с 8400 
лева - 6000 целеви сред-
ства, предоставени от Ми-
нистерството на отбраната 
и 2400 лева от общинската 
хазна.

Паметникът на загинали-

те във войните е включен в 
регистъра на военните па-
метници на областта и в На-
ционалния регистър на Ми-
нистерството на отбраната. 
Официално Паметникът бе 
открит на 9 май 1995 г. Авто-
ри на проекта са архитекти-
те Валентин Калчев и Пла-
мен Петров. Върху шестте 
мраморни плочи са изписа-
ни имената на общо 141 за-
гинали участници в Балкан-
ската война 1912-1913 г., в 
Междусъюзническата война 
1913 г., в Първата световна 
война 1916-1918 г. и във Вто-
рата световна война 1944-
1945 г.

Обява за военна служба
Със заповед на министъра 

на отбраната е обявен кон-
курс за приемане на военна 
служба за вакантната длъж-
ност администратор в сектор 
„Логистично осигуряване” от 
състава на Централно воен-
но окръжие.

Срокът за подаване на 
документи е до 26 ноември 
2018 г.

Със заповед на министъ-
ра на отбраната са обяве-
ни 9 вакантни длъжности за 
военните окръжия в Перник, 
Монтана, Видин, Кюстендил, 
Разград, Русе, Шумен, До-
брич и Смолян.

Крайният срок за подава-

не на документи е 5 декем-
ври 2018 г.

Повече информация мо-
же да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към Община Генерал Тоше-
во или на тел. 0888/321-253, 
както и на сайтовете на Цен-
трално военно окръжие www.
comd.bg и Министерство на 
отбраната www.mod.bg.

Образци от формулярите 
и подробностите за канди-
датстване са изложени във 
Военно окръжие втора сте-
пен - Добрич, бул. „Добру-
джа” №4, тел. 058/664-764, 
където се подават необходи-
мите документи.

За безопасност на движението

Три тематични етапа
Пътна полиция в цялата 

страна започва Акция „Зи-
ма”. Тя ще премине през три 
тематични етапа, насоче-
ни към отделните категории 
участници в движението.

Кампанията „С безопас-
но пътно превозно средство 
през зимата” ще се реализи-
ра през периода 01-10 ноем-
ври 2018 г. Дейността на път-
на полиция ще бъде фокуси-
рана към превенция над по-
ведението на водачите на 
пътни превозни средства - 
основно велосипеди и кару-
ци.

Вторият тематичен етап 
под наслов „Пешеходци и во-
дачи за толерантност на пъ-
тя” ще протече в периода 11-
20 ноември 2018 г. Ще се из-
вършва активен контрол за 
спазване от пешеходците на 
правилата за безопасно пре-
сичане, както и за даване от 
водачите на предимство на 
пешеходците на пешеходни-
те пътеки.

В рамките на този етап 
датата 13 ноември ще бъ-
де обявена за Ден без пеше-
ходци - жертви на пътя, а на 
20 ноември ще се отбележи 
Световният ден за възпоми-
нание на жертвите от пътно-
транспортни произшествия.

„Безопасно шофиране 
през зимата” е мотото на 
третия тематичен етап на ак-
ция „Зима”, който ще се про-
веде в дните от 21 до 30 но-
ември 2018 г. Пътните поли-
цаи ще извършват засилени 
проверки на техническата из-
правност на автомобилите и 
на осветителните им систе-
ми, над поведението на път-
ниците, както и на водачите 
на пътни превозни средства, 
в това число и спрямо пеше-
ходците.

В информация, предоста-

вена на редакцията от Ра-
йонно управление на МВР в 
Генерал Тошево, е посочено, 
че когато пътното превозно 
средство е технически неиз-
правно, то временно се спи-
ра от движение до отстраня-
ване на неизправността. При 
управление на технически 
неизправно пътно превозно 
средство глобите са:

~ При констатирани незна-
чителни неизправности - 50 
лева.

~ За констатирани значи-
телни неизправности - 200 
лева.

~ При констатирани опас-
ни неизправности - 300 лева.

Гумите трябва да се сме-
нят със зимни или с гуми с 
дълбочина на протектора не 
по-малка или равна на 4 мм 
(отнася се за периода от 15 
ноември до 1 март). При дви-
жение с гуми, които имат раз-
късвания , глобата е 50 лева. 
Гумите с шипове са забра-
нени, а вериги за сняг се из-
ползват само когато пътните 
условия изискват това. При 
нарушение глобата е 20 ле-
ва.

Относно съобразител-
ността в материала се апе-
лира водачите винаги да се 
осведомяват за прогнозата 
за времето и за ремонти по 
маршрута на движение. Ав-
томобила трябва да е при-
готвен за път, а при плани-
ран дълъг маршрут - заре-
ден с гориво, наличен теле-
фон, храна и вода, а също 
така топли дрехи и одеяло. 
Резервоарчето за чистачки-
те да е пълно с незамръз-
ваща теност, чистачките да 
са с подходящи пера, кола-
та да е с антифриз и парното 
да работи. Това са основни-
те изисквания за безопасно 
движение през зимата.
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Един пише писмо до свой приятел. Накрая като после-
пис написал: „Бих ти пратил онези пари, които отдавна ти 
дължа, но вече запечатах писмото”.

Виц на броя

- Днес в службата ме насадиха на пачи яйца!
- Старите хора казват, че не е важно какви са яй-

цата, а какво ще се излюпи т тях.
Георги пенеВ, с. изворово

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

дворно място с вода в 
квартал Пастир. Справки 
на тел. 0894/373-668.

ТЪРСЯ под наем къща 
или апартамент в Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0889/203-819.

ТЪРСЯ квартира, при-

земен етаж от блок-
че - кухня, баня, тоалет. 
Справки на тел. 0894/881-
793.

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

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със Заповед №ОХ-787 

от 25 септември 2018 г. на 
министъра на отбраната 
на Република България са 
обявени за заемане след 
провеждане на конкурс от 
лица завършили граждан-
ски или висши училища в 
страната и чужбина, 50 ва-
кантни длъжности от със-
тава на СКС, във военно 
формирование 22980 - Со-
фия, както следва:

Радиотелеграфист - 2 
длъжности. Телефонист - 1 
длъжност. Линеен надзор-
ник - 2 длъжности. Елек-
троосветител - 1 длъжност. 
Шофьор-агрегатчик - 4 
длъжности. Текелажник - 1 
длъжност. Шофьор на БТР 
- 4 длъжности. Охранител - 
2 длъжности. Шофьор ка-

тегория „С” - 29 длъжности. 
Шофьор категория „В” - 2 
длъжности. Регулировчик - 
1 длъжност. Помощник-гот-
вач - 1 длъжност.

Повече информация мо-
же да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към Община Генерал То-
шево или на тел. 0888/321-
253, както и на сайтовете 
на Централно военно окръ-
жие www.comd.bg и Минис-
терство на отбраната www.
mod.bg.

Образци от формуляри-
те и подробностите за кан-
дидатстване са изложени 
във Военно окръжие - До-
брич, ул. „Добруджа” №4, 
ет. 4, тел. 058/664-764, къ-
дето се подават необходи-
мите документи.

Обява за работа
„Лулис Мел - България” 

ЕАД, международна ком-
пания, работеща в сфе-
рата на хранителната про-
мишленост и най-големи-
ят преработвател на пше-
ница на Балканите с дей-
ност в Генерал Тошево

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
Електротехник, Меха-

ник, Общ работник с мес-
торабота в гр. Генерал То-
шево на пълно работно 
време.

Ако желаете да работи-

те за международна ком-
пания, която оказва вли-
яние навсякъде, където 
работи, изпратете ваше-
то СV и всички съпътства-
щи документи по елек-
тронна поща на info-bg@
louligroup.com или заповя-
дайте в нашия завод в Ге-
нерал Тошево (ул. „Трети 
март” №57, Генерал Тоше-
во) и оставете автобиогра-
фията си на портала.

Телефон за връзка: 
0889/203-819.

“Огнеборец” е шампион на “Toshevo Cup 2018”
Отборът на “Огнеборец” 

стана първият носител на 
трофея от турнира по мини-
футбол “Toshevo Cup 2018”. 
Надпреварата която беше 
организирана от Община 
Генерал Тошево съвместно 
с ФК “Спортист - 2011” про-
дължи повече от месец и 
предложи много емоции и 
стойностен футбол.

В спора за отличието от 
първото издание на турни-
ра един срещу друг изля-
зоха отборите на “Огнебо-
рец” и “Добруджански от-

ряд” - без съмнение двата 
най-силни в надпреварата. 
Срещата помежду им пред-
ложи всичко, от което един 
финал се нуждаеше - бърз 
и динамичен футбол, атрак-
тивни изпълнения, краси-
ви попадения, напрежение 
между футболисти и съдия, 
червени картони, но и… са-
мо един победител.

Пожарникарите се нало-
жиха с 5:2 след като на по-
чивката между двете полу-
времена изоставаха с 1:2. 
Отборът на “Добруджански 

отряд” обаче завърши ма-
ча с двама изгонени футбо-
листи, а това сериозно на-
клони везните в полза на 
тима на “Огнеборец”, който 
се възползва от численото 
си превъзходство и завою-
ва златните медали.

На трето място в турни-
ра “Toshevo Cup 2018” се 
класира съставът на “Скри-
та сила”, който в малкия 
финал надигра отбора на 
“Лестър Сити”. Местата от 
пето до осмо бяха разпре-
делени както следва: “Ре-

ферите”, “Спортист - вете-
рани”, “Община Генерал То-
шево” и “Флорида”.

Организаторите на тур-
нира раздадоха и три инди-
видуални награди. Голмай-
стор на “Toshevo Cup 2018” 
с 13 попадения стана Росен 
Минев от тима на “Рефе-
рите”. За най-добър вратар 
беше определен Мариян 
Тодоров от отбора на “Лес-
тър Сити”, а най-добър фут-
болист на турнира е Георги 
Божков от шампиона “Огне-
борец”.

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

„А” областна футболна група

Победа на „Спортист”
В осмия кръг на първен-

ството в Зона „Изток” в „А” 
областната футболна група, 
„Спортист 2011” Генерал То-
шево се наложи като дома-
кин над „Албена 97” Оброчи-
ще с 2:1 и запази шансовете 
си за по-добро класиране. 
„Дружба” Люляково почива-
ше и остана на последното 
9-то място. Другите резул-

тати са: „Лозенец” Лозенец 
– „Добруджански спортист” 
6:0, „Орловец” Победа – 
„Рилци” Добрич 8:0 и „Хрис-
то Ботев” Стожер – „Интер” 
Добрич 3:2.

В събота и неделя „Спор-
тист 2011” гостува на „Ин-
тер” в Добрич, а „Дружба” 
Люляково домакинства на 
„Лозенец”.

Временно класиране
1. „Орловец” 7 7 0 0 29:2 21
2. „Лозенец” 7 5 1 1 22:6 16
3. „Спортист 2011” 7 5 0 2 25:11 15
4. „Христо Ботев” 7 4 0 3 14:13 12
5. „Добр. спортист” 7 4 0 3 11:15 12
6. „Интер” 7 3 0 4 19:17 9
7. „Рилци” 7 2 0 5 10:30 6
8. „Албена 97” 8 1 1 6 15:24 4
9. „Дружба” 7 0 0 7 3:30 0

Възпитаници на Средно 
училище „Никола Ва-
пцаров” в Генерал То-

шево за поредна година с го-
товност се включиха в На-
ционалната седмица на че-
тенето. Учениците от пети, 
шести и седми клас актив-
но участваха в инициатива-
та, организирана от Минис-
терството на образование-
то и науката и Института 
по български език „Професор 
Любомир Андрейчин”. Те се 
включиха и в състезанието 
„Опознай българския език”, 
като работиха върху езикови 
задачи по българска грама-
тика и правопис. За отбеляз-
ване е, че почти всички деца 
показаха солидни знания.


