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На 26 ноември ученици от СУ „Никола Вапцаров в Генерал Тошево представиха възгле-
дите си по предварително зададена тема в конкурс за есе „Ако бях прокурор”. Всички учас-
тници получиха грамоти, а за най-добро бе отличено есето на Февзие Оскан Адил от Х 
клас (публикуваме го на трета страница). Обсъдени бяха и други теми, които вълнуват 
младите хора.

Дъб засадиха в Дъбовик
По повод 130 години от 

рождението на Дора Га-
бе, на 21 ноември кметът 
на Община Добрич Йордан 
Йорданов и кметът на Об-
щина Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров засадиха 
червен американски дъб в 
родното село на голямата 
поетеса.

По думи на д-р Кремена 
Митева, дъбът в мемоарни-
те книги на Дора Габе „Ня-

кога” и „Малкият добруджа-
нец”, както и в стиховете 
й често е споменаван като 
мил спомен за детството, за 
родната къща и родители-
те. В село Дъбовик някога е 
имало голяма дъбова гора, 
от която и до днес са оце-
лели вековни дървета. До-
ра Габе често споменава за 
старите дъбове, в корубата 
на един от които са се кри-
ели по пет-шест деца.

С 280 лева по-ниска
е заплатата в областта

През третото тримесечие 
на тази година средната ме-
сечна заплата на територия-
та на Добричка област е 836 
лева при 1117 лева за стра-
ната, сочат данните на ТСБ 
- Добрич. В сравнение с ос-
таналите области в страна-
та, Добрич е на 22-ро място 
по показателя „Средна ра-
ботна заплата”. Най-висока 
средна месечна заплата по-
лучават наетите в области-
те София (столица) -1504 ле-
ва, София - 1109 лева, Стара 
Загора - 1096 лева и Варна - 
1054 лева.

През третото тримесечие 
средната работна запла-
та за Добричка област е на-

раснала с 5,8% в сравнение 
със същия период на 2017 г. 
В обществения сектор сред-
ната месечна заплата е 948 
лева, а в частния - 800 ле-
ва. Най-високо средномесеч-
но възнаграждение през тре-
тото тримесечие на тази го-
дина са получили наетите по 
трудово и служебно правоот-
ношение в секторите „Дър-
жавно управление” - 1095 
лева, „Създаване и разпрос-
транение на информация и 
творчески продукти; далеко-
съобщения” - 983 лева, „Об-
разование” - 965 лева, „Сел-
ско, горско и рибно стопан-
ство” - 985 лева, сочат да-
нните на статистиката.

Времето през декември
Декември е един от най-

радостните месеци през го-
дината. През него са най-го-
лемите семейни празници - 
Бъдни вечер, Коледа, както 
и посрещането на Нова го-
дина. За да не бъдете изне-
надани от времето при пред-
приети пътувания ви пред-
ставяме месечната прогноза 
за декември на НИМХ.

Най-ниските температури 
ще бъдат между минус 15 и 
минус 10 градуса, а най-ви-
соките - между 10 и 15 гра-
дуса. Месечната сума на ва-
лежите ще е около нормата, 
която в по-голямата част на 
страната е между 40 и 60 ли-
тра на кв. м.

Декември ще започне без 

валежи, със спокойно, но 
студено време. В края на де-
сетдневието температури-
те ще се понижат. През вто-
рото десетдневие ще преоб-
ладава облачно време, с на-
малена видимост в равни-
ните, с температури около 
и под нормата. Превалява-
ния отново ще има в нача-
лото на десетдневието. Към 
края на второто и началото 
на третото десетдневие на 
декември отново има пови-
шена вероятност от валежи, 
предимно от сняг. Около Ко-
леда изгледите са за време 
без валежи, а впоследствие 
ще започне повишение на 
температурите, но отново с 
валежи.

Кратки
новини
ПРЕДИ няколко дни в 

Генерал Тошево е спрян 
за проверка лек автомо-
бил „Фолксваген” с добри-
чка регистрация. При из-
вършената проверка на 
водача за употреба на ал-
кохол с техническо сред-
ство, цифровата индика-
ция отчела наличието на 
1,37 промила в издишания 
от шофьора въздух. С по-
лицейска мярка за срок от 
24 часа е задържан 29-го-
дишен мъж от Генерал То-
шево.

ПРОДЪЛЖАВАТ случа-
ите на телефонни измами 
на територията на облас-
тта. От полицията преду-
преждават дори при най-
малко съмнение веднага 
да се сигнализира на теле-
фон 112 или в най-близко-
то районно управление.

Работа за хора с трайни увреждания

Заетост за 27 човека
Община Генерал Тошево 

осигури работа на 27 души 
с ТЕЛК решения по проект 
„Обучение и заетост”, Ком-
понент ІІ на Агенция по зае-
тостта. Целта на мярката е 
интегриране на неактивни и 
безработни лица с трайни ув-
реждания на възраст над 29 
години, регистрирани в Ди-
рекция „Бюро по труда” към 
Агенция по заетостта.

Вече е одобрена подаде-
ната от Общинска админи-
страция заявка за 27 работ-
ни места както в града, така 
и в селата. Те са свързани с 
извършването на по-леки по-
чистващи и хигиенизиращи 
дейности в помощ на адми-

нистрацията и обслужващия 
персонал.

По проекта се наемат хора, 
за които органите на меди-
цинската експертиза са уста-
новили степен на трайно на-
малена работоспособност - 
вид и степен на увреждане 50 
и над 50%, но с възможност 
за участие в пазара на тру-
да. Така за тях се обезпечава 
заетост на пълно или непъл-
но работно време за срок от 
24 месеца. С включването в 
проекта Община Генерал То-
шево продължава политика-
та на социална ангажираност 
и подаване на ръка на хората 
с увреждания, за да се чувст-
ват пълноценни и полезни.

Важно съобщение!
До 7 декември включител-

но Общинска администрация 
ще приема предложения от 
граждани и спортни органи-
зации за годишната класа-
ция „Спортист на годината”. 
Категориите са следните:

1. Спортист на годината.
2. Отбор на годината.
3. Треньор на годината.
4. Заслужил спортен вете-

ран.
5. Заслужил треньор вете-

ран.
Очакваме вашите предло-

жения на mail@toshevo.org 
или в Информационния цен-
тър на Общината.

Наградите на отличени-
те ще бъдат връчени на спе-
циална церемония в Генерал 
Тошево.

Много ценни дарения
Ценни попълнения, свър-

зани с творчеството на Йор-
дан Йовков, са получени в 
Дом-паметника в Добрич, 
носещ името на писателя. 
Попълненията във фонда 
на музея са дарени от кме-
та на село Красен Тошко Та-
чев, от Маринела Паскалева 
и Любомир Георгиев. Те са 
дарили изключително ценна 
колекция от първи издания 
на произведения на Йордан 
Йовков, както и много ценен 
фотоколаж от проведения 

неотдавна първи фотопле-
нер в село Красен „Есенни 
хоризонти”. В него участва-
ха седем майстори на фо-
тографското изкуство - Вик-
тор Димчев от София, Ди-
митър Алексиев от Генерал 
Тошево, Стоян Илиев, Диян 
Милтиядев, Росица Милти-
ядева и Станислав Георги-
ев от Добрич, както и Дани-
ел Влад от Румъния. На фо-
топленера бяха представе-
ни над 250 снимки от райо-
на на Красен.

Вестник „Добруджански глас”

Абонирайте се!
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.

Абонираните за 9 месе-
ца имат право на една мал-
ка обява, а за цялата годи-
на - на три малки обяви.

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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Поставиха празничната украса
Още преди няколко дни 

приключи поставянето на ко-
ледната и новогодишна укра-
са в града и по-големите на-
селени места в общината. 
Специалистите на Общинска 
администрация монтираха 
красивите светлинни ефек-

ти, които тази година са мно-
го повече от предходните го-
дини. Разбира се, най-впеча-
тлени от украсата са малчу-
ганите, които искрено се рад-
ват на мигащите светлини, 
оформящи празничните фи-
гури.

По вече утвърдена тра-
диция, празничната елха в 
центъра на града грейва със 
специален ритуал, за който 
подробна информация ще 
бъде публикувана в следва-
щия брой на вестник „Добру-
джански глас”.

Застраховката „Гражданска отговорност”

Една от най-вълнуващите теми
Драстичното поскъпва-

не на застраховката „Граж-
данска отговорност” през 
последните седмици е ед-
на от най-обсъжданите те-
ми. В централните медии 
са публикувани материали, 
от които става ясно, че при 
9 нарушения за една година 
застраховката ще се оскъпи 
с до 400%.

Превишаване на скорост-
та с 10 километра в час ще 
е най-малкото нарушение, 
което ще носи отрицател-
ни точки по новата систе-

ма „бонус-малус”. Наруше-
ния като неправилно парки-
ране, каране в бус лентата 
или с изгасени фарове ня-
ма да се отчитат и да водят 
до поскъпване на „Граж-
данска отговорност”. Точ-
ки обаче ще се отнемат за 
неправилно изпреварване, 
опасни маневри, неспазва-
не на дистанция, шофиране 
в нетрезво състояние, ката-
строфи с нанасяне на те-
лесни повреди и причиня-
ване на смърт на пътя. По 
предварителни изчисления 

натрупване на 9 по-леки на-
рушения може да оскъпи 
„Гражданска отговорност с 
до 400%.

При изрядно шофиране 
за период от 7 години, вода-
чът може да получи до 25% 
поевтиняване на застра-
ховката, като първите 20% 
се отчитат още след втора-
та година. Натрупаният не-
гатив пък може да се чисти 
пак чрез примерно шофи-
ране, като всяка година без 
нарушение ще спада класа 
на колата с 1 пункт.

Миналата седмица във вестник „Седми-
чен глас” - Добрич, бе публикуван материал 
от краеведа Илия Кишишев за Христо (Крис-
то) Стефанов Иванов и Христо (Хари) Мин-
чев, които са потомци на почетния гражда-
нин на Генерал Тошево Христо Минчев. Пре-
печатваме материала с незначителни съ-
кращения.

Христо Стефанов е потомък на добри-
чка фамилия, живяла десетилетия в изгна-
ние. Професор по информатика и системен 
учен в университета Умеа в Швеция, доктор 
по компютърни и системни науки на Крал-
ския технологичен институт и Стокхолмския 
университет. Роден на 20.10.1937 г. в Бел-
град, Югославия, в семейството на видния 
добрички адвокат, журналист и обществе-
ник д-р Стефан (Чаню) Иванов и Наталия 
Христова Минчева - фармацевт от Добрич. 
До 09.09.1944 г. д-р Стефан Иванов работи в 
българското консулство на длъжност канц-
лер (ръководител на консулска канцелария, 
по тогавашните щатове на Външното ми-
нистерство). За да избегне политически ре-
пресии, семейството не се връща в родната 
Добруджа. Избира изгнание в Италия и Бра-
зилия.

„До 1947 г. семейството ни пребиваваше в 
Италия - разказва Кристо. - Една междуна-
родна хуманитарна организация ни подаде 
ръка и баща ми, въпреки желанието му да 

се установи в САЩ, отпътува за Бразилия. 
Слиза в Сан Пауло и без да знае езика, за-
почва всичко от начало. През 1950 г. заед-
но с майка ми Наталия отплувахме за Юж-
на Америка и се събрахме отново. В Брази-
лия завърших висше инженерно образова-

ние по електроника”, продължава своя раз-
каз Кристо.

„През 1961 г. се преместих в Швеция, коя-
то ми даде възможност да работя като ин-
женер по електроника в телекомуника-
ционната и компютърна индустрия на Шве-
ция със задачи във Франция и САЩ. Запо-
чнах и да преподавам. През 1972 г. защи-
тих докторска степен. От 1974 г. съм про-
фесор”.

Научните изследвания на Христо Иванов 
са фокусирани върху важни идеи, свързани 
с комуникирането и взаимодействието меж-
ду човека и компютъра, и контрол на инфор-
мацията. Негови разработки има в научните 
фондове на Умпрейския, университетите в 
Лунд, Линкьопинг и други висши учебни за-

ведения. От 1991 до 2004 г. е научен съвет-
ник по здравеопазване и социални грижи на 
Швеция. През 1997 г. е избран за президент 
на международното дружество за системни 
науки. В търсене на родословните корени, 
Кристо, заедно със съпругата си - шведка-

та Гунела, гостува в Добрич и обходи места, 
свързани с родовата памет на фамилията и 
в Генерал Тошево.

Подпомаган от своя домакин и първи бра-
товчед Христо (Хари) Минчев от Добрич, 
преди да отпътува за Стокхолм, гостът с 
вълнение отдаде своята почит и се поклони 
пред гробовете на роднини и близки.

По майчина линия Христо (Кристо) Сте-
фанов е правнук на първия българин - кот-
ленец, заселил се през 1861 г. в с. Касъм (Ге-
нерал Тошево) Райно Желев. Едва 11-годи-
шен Райно прави първите си самостоятелни 
стъпки в живота. Започва в къшлата на тур-
чина Осман в Касъм. Възпроизвежда даде-
ните срещу труда му агнета и след години 
създава свое стадо от няколкостотин глави. 

След 1878 г. изгражда най-доброто стопан-
ство в Касъм - по-късно наследено и пре-
върнато в модерен чифлик от дъщеря му 
Мария и зет му Христо Минчев (почетният 
гражданин на Генерал Тошево, б.р.), родите-
ли на майката на Кристо - Наталия, който но-
си името на този си дядо.

Речем ли обаче да говорим за бащата на 
Кристо д-р Стефан (Чаню) Иванов, немину-
емо следва да отбележим, че пред нас е ед-
на личност, принадлежаща към онази гене-
рация добруджанци, надъхана със свободо-
любиви идеи и синовна обич към Добруджа 
в най-трудните години на румънската окупа-
ция и след възвръщането й. Роден е през 
1901 г. в семейството на уважаван среден 
търговец от Добрич - избиран за народен 
представител. Завършва право през 1924 
г. в Университета на австрийския гр. Грац и 
защитава академичното звание „доктор на 
юридическите науки”. Практикува в Добрич, 
но през средата на 30-те години на миналия 
век работи и в София - на разположение на 
българското Външно министерство, когато 
през 1937 г. се ражда в Белград и малкият 
Кристо.

Това са само малка част от публикуваните 
във вестник „Седмичен глас” интересни фа-
кти от живота и дейността на тези заслужи-
ли личности, с които ние с основание се гор-
деем.

„Попитай кмета” беше в с. Спасово
В последния ден на ме-

сец ноември в с. Спасово 
се проведе поредната 34-
та среща от инициативата 
„Попитай кмета”. На съби-
тието присъстваха пове-
че от 20 жители на селата 
Спасово, Сърнино и Сира-
ково. Те с интерес изслу-
шаха отчета за работата 
на Общинска администра-

ция през изминалия ме-
сец и анонса за предсто-
ящите събития през де-
кември. След това хора-
та зададоха своите въпро-
си към кмета на Общината 
Валентин Димитров.

Проблемите, които въл-
нуваха гостите в залата на 
местното кметство бяха 
познати - състоянието на 

уличната мрежа след от-
страняване на аварии на 
ВиК - Добрич, зимните ус-
ловия и снегопочистване-
то в района и честото спи-
ране на водата. Подро-
бен материал за среща-
та в Спасово може да про-
четете в следващия брой 
на вестник „Добруджански 
глас”.

На учебна практика в Хърватия
Ученици от Професио-

налната гимназия по земе-
делие „Тодор Рачински” в 
Генерал Тошево участва-
ха в стаж, осигурен от учи-
лището по земеделие и ле-
совъдство „Винковци”, Хър-
ватия. Практиката се осъ-
ществи в рамките на проект, 
съфинансиран от програ-
ма „Еразъм +” на Европей-
ския съюз. Това е първото 
от планираните две пътува-
ния и в него се включиха 12 
ученици от специалностите 
„Земеделско стопанство”, 
„Техник-растениевъд”, „Ла-
борант”, двама учители със 
специалности „Агроном” и 
„Животновъд”.

Благодарение на практи-

ката, в училището по земе-
делие и лесовъдство „Вин-
ковци” учениците подобри-
ха професионалните и пре-
дприемаческите си уме-
ния и компетенции, свърза-
ни със селското стопанство; 
придобиха нови знания за 
технологии и техники в об-
ластта; получиха възмож-
ност да приложат придоби-
тите знания в реален кон-
текст на работа; подобри-
ха социалните умения като 
адаптиране, комуникация и 
сътрудничество и умения, 
свързани с работата, като 
екипна работа, точност и 
многозначност; подобриха 
езиковата си компетентност 
по английски език; разшири-

ха хоризонтите си чрез при-
добиване на знания за дру-
га страна и култура и се на-
учиха как да се адаптират в 
нова среда.

Двамата учители се вклю-
чиха в обучение чрез на-
блюдение на учебни дей-
ности и практики, водени 
от колеги от „Винковци” - за 
повишаване квалификаци-
ята им; повече гъвкавост и 
творчество при разработва-
не на уроците; използване 
на различни начини на съ-
четаване на професионал-
ната подготовка с методи-
чески подходи за предаване 
на знания; осъвременяване 
на съдържанието на профе-
сионалната подготовка.

Личности, с които основателно се гордеем

С Добруджа в душата и сърцето
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Новото преброяване
ще е през 2021 година

Миналата седмица Ми-
нистерският съвет одобри 
проект на Закон за пребро-
яване на населението и 
жилищния фонд в Бълга-
рия през 2021 г., съобщи 
пресслужбата на кабине-
та. Резултатите от пребро-
яването ще се използват и 
за нуждите на европейската 
статистика, като през 2021 г. 
се планира провеждане на 
преброяване на населени-
ето и жилищния фонд във 
всички държави-членки на 
Европейския съюз.

В закона се регламентира 
подготовката, организация-
та и провеждането на меро-
приятията по преброяване-
то. Установяват се общи пра-
вила за събиране и разпрос-
транение на данни за насе-

лението и жилищния фонд, 
определят се задължения-
та и отговорностите на орга-
ните на преброяването, пре-
броителите и контрольори-
те. За референтна дата, към 
която ще се отнасят събра-
ните по време на преброява-
нето данни, е определен 22 
януари 2021 г., а самото из-
следване ще е в периода от 
22 януари до 15 февруари 
2021 г. За втори път в стра-
ната ни преброяването ще се 
проведе на два етапа - пър-
вият (22-31.01.2021 г.) ще да-
ва възможност за попълва-
не на електронна преброи-
телна карта, а във втория (1-
15.02.2021 г.) ще се извърш-
ват посещения на домакин-
ствата, сградите и жилищата 
от преброители.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със заповед на министъ-

ра на отбраната на Републи-
ка България е обявено за за-
емане едно свободно място 
за длъжността „Инспектор” в 
Първи сектор на отдел „Кон-
трол и охрана” в регионал-
на служба „Военна полиция” 
- Варна.

Срокът за подаване на 
заявленията е до 12 декем-
ври 2018 г.

Също със заповед на ми-
нистъра на отбраната е обя-
вена за заемане вакантна 
длъжност за офицер от със-
тава на Национален Военен 
Университет „Васил Левски” 
- Велико Търново.

Срокът за подаване на 
заявленията е до 17 декем-
ври 2018 г.

* ВФ 24350 Кочово и ВФ 
22060 Велико Търново.

Срокът за подаване на 
заявленията е до 18 декем-
ври 2018 г.

* ВФ 48340 Карлово, ВФ 
2210 Плевен, ВФ 54060 Шу-
мен, ВФ 26240 Сливен, ВФ 
26260 Сливен - за офицери, 
и ВФ 34840 Карлово- за сер-
жант.

Срок за подаване на за-
явленията - до 28 декем-
ври 2018 г.

Условията за кандидат-
стване са публикувани на 
сайта на Община Генерал 
Тошево.

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

Образци от формулярите 
и подробностите за канди-
датстване са изложени във 
Военно окръжие - Добрич, 
булевард „Добруджа” №4, 
етаж 4, телефон 058/664-
764, където се подават необ-
ходимите документи.

За останалите длъжности, 
обявени от Централно воен-
но окръжие и Военно окръ-
жие - Добрич, може да научи-
те от сайта на Община Гене-
рал Тошево и офиса за воде-
не на военен отчет към Об-
щината.

Да опазим дома си
от пожари през зимата

Главна дирекция „По-
жарна безопасност и защи-
та на населението” призо-
вава за повишено внима-
ние през зимните месеци. 
Ето и някои от най-важни-
те изисквания да обезопа-
сите дома си:

Проверявайте отопли-
телната система и почист-
вайте комина най-малко 
веднъж годишно. Не по-
ставяйте горими матери-
али на по-малко от метър 
от отоплителни и нагрева-
телни уреди. Не поставяй-
те електроуреди в близост 
до врати или други места, 
където често минавате и 

може неволно да ги бутне-
те. Не оставяйте без над-
зор работещи електроуре-
ди. Използвайте безопасно 
място за изхвърляне на пе-
пел и жар. Електрическата 
инсталация може да се из-
хаби или амортизира. Ре-
довната й профилактика 
ще направи дома ви безо-
пасен.

Това са само малка част 
от основните изисквания. 
Ако искате да сте спокой-
ни през студените зимни 
дни - спазвайте ги! Пълни-
ят текст на препоръките е 
публикуван на сайта на Об-
щина Генерал Тошево.

За безопасност на движението

Да бъдем отговорни!
Непосредствено след 

първия по-сериозен снего-
валеж за тази година отно-
во бе напомнено на вода-
чите на моторни превозни 
средства стриктно да спаз-
ват правилата за движе-
ние и да тръгват на път с 
автомобили, подготвени за 
зимни условия. Постоянно 
трябва да се следи и прог-
нозата за времето. Всич-
ки граждани и транспорт-
ни фирми могат да полу-
чават информация за акту-

алната пътна обстановка и 
зимното поддържане на ре-
публиканската пътна мре-
жа от интернет страница-
та на Агенция „Пътна ин-
фраструктура” (АПИ) www.
api.bg, както и по всяко вре-
ме на денонощието на те-
лефон 0700 130 20 в АПИ. 
В агенцията целогодишно 
при 24-часов режим работи 
Ситуационен център, който 
събира и обобщава данни-
те за състоянието на репу-
бликанските пътища.

Благотворителен базар
Община Генерал Тоше-

во започна събирането на 
заявления от кандидати за 
участие в Благотворител-
ния коледен базар, който 
ще се проведе от 18 до 21 
декември в Народно чита-
лище „Светлина 1941” - Ге-
нерал Тошево. Търсят се 
търговци, които предлагат 
стоки с подаръчен характер 
- коледни картини, сувени-
ри, украса, играчки, сурвак-

ници, картички, коледни де-
серти, хлебни и сладкарски 
изделия, месни и пчелни 
продукти, пакетирани и на-
сипни шоколадови изделия, 
бонбони, ядки, плодове.

Повече информация мо-
же да получите в читали-
щето, в отдел „Образова-
ние, младежки дейности и 
спорт” в Общинска адми-
нистрация, както и на тел. 
05731/45-81.

Ако бях прокурор
Прокурорът е държавен 

обвинител, осъществяващ 
надзор над законността на 
правосъдието.

Ако бях прокурор, не бих 
се страхувала да обвиня-
вам, макар това да застра-
шава живота ми, защото за 
да изпълняваш тази длъж-
ност, ти е нужна смелост. А 
аз съм смела в много отно-
шения, в това и да поемам 
инициативи, в това да по-
магам на другите и също 
така и в изразяването на 
лично мнение.

Да обвиняваш също е и 
много отговорно, защото 
ако наклеветиш някого за 
деяния, които не е извър-
шил, би се съсипало поло-
жението му в обществото.

Понякога една клевета 
може да бъде още по-опас-
на, тъй като човекът би бил 
осъден заради нещо, кое-
то е било сторено от друг. А 
всъщност истинският прес-
тъпник би останал на сво-
бода и би продължил свои-
те злодеяния..

Също толкова е лошо и 
когато някой бъде обвинен 
безпочвено за ужасни де-
ла, защото обществото ще 
се настрои срещу него и ре-
путацията му ще бъде уни-
щожена. Но аз не бих се 
страхувала да не би да бъ-
да несправедлива, защо-
то според една мисъл „за-
конът е по-справедлив от 
отделния човек”. А в слу-
чая аз бих била представи-
телка на закона и като та-
кава първо бих провери-
ла достоверността на ин-
формацията, както би тряб-
вало да прави всеки един 
честен човек. Защото все 
пак какво са законите, ко-

гато няма нрави? А нрави-
те биват определяни имен-
но от самия човек. Затова 
и аз бих се стремяла как-
то към справедливостта, 
така и към самата истина. 
В крайна сметка един про-
курор, олицетворяващ за-
кона, трябва да има добри 
нрави и да служи за пример 
и подражание.

Също така аз като проку-
рор, би трябвало да бъда 
както справедлива и сме-
ла, така и много решителна 
и търпелива, защото пове-
чето дела се забавят и про-
дължават с години. Това е 
възможно, защото при дъл-
го просрочени дела някои 
доказателства стават не-
годни поради изминалото 
време, а свидетели забра-
вят с точност случилото се, 
за което дават показания.

Понякога прокурорът мо-
же да се окаже в опасност, 
поради липса на взети мер-
ки. Обвинителите решават 
да се саморазправят с не-
го, за да се отърват от съд. 
Разбира се е нормално във 
всяка една система да има 
грешки и неточности, защо-
то е създадена от човека, 
а той не е безгрешен. Ва-
жното е да се поправи и са-
моусъвършенства, защото 
всеки трябва да се поучи от 
грешките си.

Благодарение на про-
куратурата се гаранти-
ра спазването на закони-
те и запазването на мира и 
хармонията в обществото. 
Прокурорът се бори за въз-
тържествуването на спра-
ведливостта, като чрез до-
казателствата се опитва да 
се достигне до истината.

Февзие О. АДИЛ

В село Росица почетоха Певеца на Добруджа
На 23-ти ноември в На-

родно читалище “Йордан 
Йовков” в село Росица се 
състоя празнично търже-
ство по повод 138 години от 
рождението на бележития 
български писател Йордан 
Йовков. Събитието беше 
уважено от кмета на Общи-
на Генерал Тошево Вален-
тин Димитров. Именно в се-
ло Росица Певецът на Доб-
руджа е бил учител в рам-
ките на една година. Крат-

кият период от време оба-
че, не пречи на майстора на 
разказа да използва за свои 
прототипи редица местни 
трудолюбиви добруджанци. 
Сред най-известните от тях 
е Сали Яшар от „Песента на 
колелетата”.

Домакините от село Ро-
сица бяха подготвили бо-
гата и съдържателна кул-
турно-музикална програма, 
която плени гостите в за-
лата на читалището. Само-

дейният състав към местна-
та културна институция от-
кри празника с няколко чу-
десни изпълнения, а вед-
нага след тях на сцената се 
появиха актьорите Краси-
мир Демиров и Пламен Ма-
ринов. Двамата направиха 
прекрасна драматизация по 
комедийната пиеса “Мили-
онерът”, а малко преди то-
ва Красимир Демиров про-
сълзи хората в читалище-
то с брилянтното си превъ-

плъщение на разказвач на 
незабравимото произведе-
ние на Йордан Йовков “По 
жицата”.

Тържеството продължи с 
няколко прекрасни изпъл-
нения на български шлаге-
ри, изпълнени от групата за 
стари градски песни в село-
то и завърши с концерт на 
Представителна фолклор-
на танцова студия “Добру-
джа” - град Добрич с ръко-
водител Стоян Господинов.
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Дълбоко в черния Космос, в една черна-черна галакти-
ка, около една черна-черна звезда обикаляла една черна-
черна планета. Там, край една черна-черна река, се изди-
гала една черна-черна планина.Там под един черен-че-
рен връх, в едни черни-черни скали, имало черна-черна 
пещера. Вътре в черния, непрогледен мрак, имало двама 
черни-черни хора, които стоели до огън с много черен пу-
шек. Дълго мълчали, докато единия проговорил:

- Абе, мой човек, май тия гуми за трактор не трябваше 
изобщо да ги палим, а?!

Виц на броя

- Напоследък усилено се говори, че щели да увели-
чават пенсиите за Коледа и Нова година.

- А не чу ли, че още по-усилено се говори, че тук 
вече не даваме нищо на вересия.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

ТъжЕН ПомЕН
На 28 ноември се навършиха 

4 години от смъртта на

Ивана 
Георгиева 
Стефанова

Обичаме те и постоянно живееш в сърцата ни. По-
клон пред светлата ти памет!

 От опечалените

ТъжЕН ПомЕН
На 12 декември ще се навършат 

12 години от смъртта на

Стефан 
Георгиев 
Атанасов

Има болка, която не се лекува. Има рани, които не заз-
дравяват. Има човек, който никога не забравя.

 От семейството

Очакваме ви при нас,
ще останете доволни!

Приятели,
Осигурете си чаша здраве 

всеки ден с нашите плодови 
сокове.

Сто процента натурални, 
без добавени захари, кон-
серванти и стабилизатори. 
Истински вкус, който зареж-

да и тонизира организма, на 
изключително изгодна цена.

Очакваме вашите заявки 
(на едро и дребно, както и на 
ишлеме) на тел. 089/050-555.

Посетете ни и на място в 
производствената база в Ге-
нерал Тошево!

Обява на ТПК „Труд”
ТПК „Труд”, ул. „Трети март” №5, отдава под наем офис 

помещения на втория етаж в сградата на кооперацията. 
Справки на тел. 05731/23-22, счетоводител В. Василева.

Министерство на отбраната

Свободни длъжности
Със заповед на министъ-

ра на отбраната за заемане 
след провеждане на конкурс 
от лица, изпълнявали воен-
на служба (кадрова военна 
служба) са обявени 5 длъж-
ности за офицери, 3 длъж-
ности за сержанти и 2 длъж-
ности за войници във воен-
ните формирования (ВФ), 
както следва:

За офицери: ВФ 54320 
Божурище, ВФ 28000 Граф 
Игнатиево и ВФ 26450 Со-
фия.

За сержанти: ВФ 52090 
Долна Митрополия, ВФ 
32040 Крумово и ВФ 28000 
Граф Игнатиево.

За войници: ВФ 28000 
Граф Игнатиево.

Срок за подаване на заяв-
ленията - 28 декември 2018 
година включително.

Повече информация за 
участие в конкурса може да 
получите от офиса за воде-
не на военен отчет към Об-
щина Генерал Тошево, теле-
фон 0888/321-253, както и от 
сайтовете на Централно во-
енно окръжие - www.comd.bg 
и Министерство на отбрана-
та - www.mod.bg.

Образци от формулярите 
и подробностите за канди-
датстване са изложени във 
Военно окръжие Добрич, бу-
левард „Добруджа” №4, те-
лефон 058/664-764, къде-
то се подават необходимите 
документи.

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

Дядо Коледа у дома
Народно читалище „Свет-

лина 1941” - Генерал Тоше-
во, приема записвания за 
посещение на Дядо Коледа 
у дома и детските градини. 
Цената за посещение у до-
ма е 10,00 лева за едно се-
мейство до две деца, а при 
пълна къща с деца - за вся-
ко следващо по 3,50 лева. 

За коледни и новогодишни 
тържества на детски гради-
ни и училища (за времетра-
ене около час) - по 3,00 ле-
ва на дете.

Повече информация може 
да получите в Народно чи-
талище „Светлина 1941” и 
на телефони 0895/776-210 и 
0895/776-216.

Обява за публичен търг
ТПК „Труд”, ул. „Трети 

март” №5, обявява публи-
чен търг с явно наддаване 
на следния недвижим имот: 
застроен урегулиран позем-
лен имот в пл. №2265 с площ 
23 732 кв. м. и прилежащите 
сгради:

1. Автоработилница - 
226,32 кв. м.

2. Метално хале с кран - 
682,44 кв. м.

3. Метален цех с кран - 
400,00 кв. м.

4. Метален склад - 202, 00 
кв. м.

5. Трафопост - 84,00 кв. м.
6. Леярна - 64,00 кв. м.
7. Асфалтова площадка - 

3 000,00 кв. м.
Първоначална тръжна це-

на - 535 557,00 лв. без ДДС. 
Огледът ще се извърш-
ва всеки работен ден от 
03.12.2018 г. до 15.01.2019 
г. от 08:00 до 12:00 часа по 
местонахождението на имо-
та, Ген. Тошево, ул. „В. Ап-

рилов” №67. Предложения-
та за участие в търга и заку-
пуване на тръжна докумен-
тация се приемат в админи-
стративната сграда на ТПК 
„Труд”, гр. Ген. Тошево, ул. 
„Трети март” №5, втори етаж, 
при цена 30,00 лв. без ДДС 
за комплекта всеки работен 
ден от 08:00 до 12:00 часа. 
Депозитът за участие в тър-
га е в размер на 25 000,00 
лв. и се внася по банков път 
до 15.01.2019 г. в Уникредит-
булбанк - Ген. Тошево. Стъп-
ка за наддаване е 5 000,00 
лв. Търгът ще се проведе на 
16.01.2019 г. от 10:00 часа в 
сградата на ТПК „Труд”.

При непровеждане на тър-
га повторен ще се проведе 
след 7 дни на същото мяс-
то и час.

За информация от Пред-
седателя на коопера-
цията - инж. Р. Христов 
GSM 0885/615-175 и тел. 
05731/23-22.

НЧ „Светлина 1941” - Ген. Тошево

Празнична програма
Програмата на Народно 

читалище „Светлина 1941” 
за организиране и участия в 
Предколедни, Коледни и Но-
вогодишни тържества е, как-
то следва:

~ 10 декември - “3 D кино” 
- в читалището.

~ 12 декември - Триднев-
на изложба-базар „Коледни 
изкушения” - в читалището

~ 18 декември - „Коледа, 
Коледа!!!” - коледни концер-
ти за учениците от І до ІV 
клас на СУ „Н. Вапцаров” и 
ОУ „Хр. Смирненски” - в чи-
талището.

~ 19 декември - Колед-
но тържество и заключите-
лен етап на конкурса „Лю-

бознайко-всезнайко” - в биб-
лиотеката.

~ 19 декември - Дядо Ко-
леда в Детска градина „Про-
лет”.

~ 20 декември - Дядо Ко-
леда в Детска градина „Ра-
дост”.

~ 21 декември - 09:30 ча-
са поздрав от Коледарска 
група при Народно читали-
ще „Светлина 1941” за Об-
щинска администрация; от 
18:00 часа - Коледен кон-
церт „Вълшебна нощ” - в чи-
талището.

~ 24 декември - Общин-
ски коледарски благослов.

~ 24 декември - Дядо Ко-
леда по домовете.

Предстоящ турнир
На 8 декември от 11:00 часа в Основно училище „Хрис-

то Смирненски” ще се проведе първият турнир по вдига-
не на тежести за купа „Генерал Тошево”. Заявки за учас-
тие са подали ТСК „Русе”, СКВТ „Добрич”, СКВТ „Добру-
джа” и СКВТ „Генерал Тошев”

„А” областна футболна група

Нямаше изненада
Двубоят между „Друж-

ба” Люляково и „Спортист 
2011” Генерал Тошево за-
върши напълно законо-
мерно 0:4, макар фенове-
те на люляковци да очак-
ваха невероятна изненада. 
И в останалите срещи не 
се стигна до изненади, за-
щото срещите завършиха 

при резултати: „Лозенец” 
Лозенец – „Христо Ботев” 
Стожер 5:3, „Добруджан-
ски спортист” Стефан Ка-
раджа – Албена 97” Обро-
чище 1:2 и „Рилци” Добрич 
– „Интер” Добрич 1:2. В то-
зи кръг „Орловец 2008” По-
беда почиваше.

Временно класиране
1. „Орловец” 10 9 1 0 39:3 28
2. „Спортист 2011” 11 8 0 3 34:13 24
3. „Лозенец” 10 7 2 1 36:9 23
4. „Христо Ботев” 11 6 1 4 26:19 19
5. „Интер” 10 6 0 4 25:19 18
6. „Добр. спортист” 11 4 1 6 13:23 13
7. „Албена 07” 11 3 1 7 22:30 10
8. „Рилци” 11 2 0 9 14:44 6
9. „Дружба” 11 0 0 11 3:52 0

В е с т н и к  „ Д о б р у д ж а н с к и  г л а с ”

Абонирайте се!


