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Индивидуалните пакети тежат 24 кг. и включват 16 продукта

БЧК раздаде хранителни помощи на най-нуждаещите се
В началото на миналата 

седмица на територията на 
нашата община започна раз-
даването на хранителните па-
кети от първата за 2019 годи-
на кампания на БЧК - Добрич 
по Операция „Предоставяне 
на индивидуални пакети хра-
нителни продукти 2017-2019“. 
Помощите, които се разда-
ват са осигурени от Фонда 
за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица. 
При този транш те включват 
16 продукта на обща стойност 
53.10 лева.

Самите хранителни пакети 
тежат по 24 килограма и съ-
държат ориз, спагети, зрял 
фасул, леща, захар, олио и 
консерви - зелен фасул, лю-
теница, грах, гювеч, говеж-
до, пиле фрикасе, конфитюр 
и херинга.

Да получат помощите имат 
право: лица на социално под-
помагане; майки (осиновител-
ки), които получават месеч-
ни помощи за отглеждане на 

дете до навършване на една 
година; получили еднократ-
на помощ за ученици в пър-
ви клас; хора с трайни увреж-

дания, които имат ниски лич-
ни доходи и получават месеч-
на добавка за социална ин-
теграция; лица и семейства, 

които получават месечни по-
мощи за отглеждане на дете 
с трайно увреждане; получи-
ли еднократни или месечни 

помощи, предназначени за 
превенция и реинтеграция, 
отглеждане на детето при 
близки и роднини и в прием-
ни семейства; инцидентно по-
страдали от бедствия и аварии. 
 Хранителните продукти бя-
ха предавани на гражданите 
лично срещу лична карта или 
на упълномощен човек при 
предоставяне на уведомител-
но писмо.

Самата програма на БЧК е 
доста популярна и по нея се 
работи от есента на 2008 го-
дина с кратко прекъсване. 
Повечето подпомагащи хо-
ра я одобряват и желаят тя 
да продължи съществува-
нето си. От Областния съ-
вет на БЧК - Добрич разясня-
ват на гражданите, които за-
дават въпросът, защо в паке-
тите няма колбаси и сирене, 
че причината за това се крие 
в хранителната банка, която 
не може да съхранява малот-
райни продукти.

„Попитай кмета“ в
Генерал Тошево

Тридесет и шеста поред 
и първа за 2019 година сре-
ща „Попитай кмета“ се със-
тоя на 31 януари в сграда-
та на Общинска админи-
страция Генерал Тошево. 
Петима бяха гражданите от 
града , които изявиха инте-
рес към срещата и постави-
ха въпроси и предложения 
пред цялото ръководство 
на местната управа.

Срещата започна с пред-
ставяне от кмета на свър-
шеното през първия месец 
на годината. В хронологи-
чен порядък той посочи по-
съществените акценти и съ-

бития, сред които посеще-
нието на сурвакари в Об-
щинска администрация, да-
рените съвместно с фирма 
„Еко Булстандарт“ 400 ку-
тии натурален ябълков сок 
на децата от детските гра-
дини в района, спечеления 
ваучер за изграждане на 
точки за безплатен безжи-
чен интернет в Генерал То-
шево на публични места по 
инициативата на Европей-
ската комисия WiFi4ЕU, как-
то и прекрасното отбеляз-
ване на Бабинден в цялата 
община.
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Възможност за сътрудничество при
предотвратяване на кризисни ситуация

Община Генерал Тошево е партньор в проект, предложен 
за разглеждане по съвместната трансгранична програма 

„Черноморски басейн 2014-2020“
При одобрение от страна 

на Управляващия орган 6 об-
щини от четири държави - Ру-
мъния, Молдова, България 
и Турция ще си сътрудничат 
при предотвратяване на кри-
зисни ситуации

Община Генерал Тошево е 
в партньорство с още 5 общи-
ни от Черноморския регион 
по проект „Защита и образо-
вателна подготовка на граж-
дани“ по Съвместната тран-
сгранична програма „Черно-
морски басейн“ 2014 - 2020. 
Водеща община е Михаил Ко-
гълничану, Румъния, а оста-
налите пет общини са: Луми-
на, Румъния, Крихана, Мол-
дова, Генерал Тошево, Бъл-
гария и две турски общини - 
Бартин и Ташкопру.

Проектът има за цел да по-
добри и развие доброволни-
те услуги, за да се специали-
зира административен персо-
нал за управление на кому-
никацията при кризи, за раз-
работване информационни 

кампании, информиране на 
обществеността и текущи уп-
ражнения за различни видове 
риск, създаване на мрежа от 
трансграничен трансфер на 
ноу-хау за извънредни ситу-
ации, определяне на по-без-
опасна среда за население-
то.Индикативният бюджет на 
съвместното проектно пред-
ложение е 999 690 евро.

Частта от средствата, 
предвидена за нашата об-
щина са 135 000 евро (бли-
зо 270 000 лв). При одобре-
ние на проекта от Управля-
ващия орган с тях в Генерал 
Тошево ще бъде закупено 
специализирано оборудване 
за извънредни ситуации. То-
ва включва специализирано 
офроуд средство за екстрем-
ни ситуации (високо прохо-
дима кола), комплекти за 
първа помощ, техника за те-
ренни медицински изследва-
ния, помощни средства - ши-
ни, кислородни маски, реани-
мационни балони , инстру-

менти, както и презентацион-
на техника.

Очакванията са по този на-
чин да бъде обезпечена дей-
ността на отговорните за из-
вънредните ситуации служи-
тели (доброволните форми-
рования).

„Черноморски басейн 2014-
2020“ е съвместна оператив-
на програма за трансгранич-
но сътрудничество финанси-
рана по Европейски инстру-
мент за съседство.

Общата цел е да се подо-
бри благосъстоянието на хо-
рата в регионите на Черно-
морския басейн чрез устой-
чив растеж и съвместни дей-
ствия за опазване на окол-
ната среда. В териториалния 
обхват на Програмата попа-
дат 10 държави - България, 
Гърция, Румъния, Турция, Ар-
мения, Азейрбеджан, Грузия, 
Молдова, Русия и Украйна - с 
цялата си територия или с ре-
гиони на ниво NUTS II (или ек-
виваленти).

КратКи новини
На 4 февруари, около 22:00 

часа, за проверка в село Сира-
ково е спрян лекия автомобил 
Ситроен с добричка регистра-
ция. При проверката е устано-
вено наличието у водача на ав-
томобила на бяло прахообразно 
вещество с тегло 0,45 грама, ре-
агиращо на метамфетамин, бя-
ло прахообразно вещество с те-
гло 1,30 грама, реагиращо на 
амфетамин и суха тревна маса 
с тегло 1,40 грама, реагираща 
на канабис. С полицейска мяр-
ка за срок от 24 часа е задържан 
пътника в автомобила 24-годи-
шен мъж от град Генерал Тоше-
во. По случая е образувано бър-
зо полицейско производство.

* * *
Окръжният съд в Добрич на-

ложи ефективно наказание от 4 
години „лишаване от свобода“ 
при първоначален общ режим 
на подсъдим, причинил ката-
строфа с двама загинали. Съд-
ът го лиши и от право да упра-
влява моторно превозно сред-
ство за срок от 5 години.

27-годишният А. А. от Добрич 
беше признат за виновен в то-
ва, че на 24 октомври 2017 го-
дина по пътя Добрич - Генерал 
Тошево при управление на лек 
автомобил е нарушил правила-
та за движение по пътищата и 
по непредпазливост е причинил 
смъртта на двама съпрузи от се-
ло Горица, както и средна телес-
на повреда на 18-годишната им 
тогава дъщеря.

Зарязваме 
лозите за 
празника 

„Трифон Зарезан“ 
на 14 февруари 

с посещение при 
избран стопанин 

за обичая! 
Очакваме ви в 

09:30 часа пред 
читалището! Крайно нуждаещи се получиха пакети с хранителни продукти от БЧК на обща стойност 

53.10 лева

Колективите и децата на 
ДГ „Пролет“, ДГ „Първи юни“ 
и ДГ „Радост“ имат удоволст-
вието да изкажат сърдечни 
благодарности към таксиме-
тровите шофьори от град Ге-
нерал Тошево, за проявената 
отзивчивост, добронамере-
ност и оказване на финансо-
ва помощ, разпределена рав-
номерно между трите детски 
градини.

Вие изразихте на дело най-

човешката и традиционна до-
бродетел на българина - да-
рителството!

Да правиш добро и да да-
ряваш е най-чистата проява 
на човечност!

Всички ние високо ценим 
този жест, защото е насочен 
към най-скъпото, най-пре-
красното творение на Земята 

- нашите деца.
Уверяваме Ви, че дарени-

ето ще бъде използвано за 
подпомагане дейността на 
детските градини, както и за 
закупуване на материали и 
играчки за децата.

С този жест показахте на 
децата, че има добри хора с 
големи сърца, които мислят 

за тях!
С огромен респект и ува-

жение, приемете нашите най-
искрени пожелания за здра-
ве, сили и много успехи. Не-
ка добродетелността да топ-
ли сърцата Ви, защото напра-
веното добро многократно ще 
се изплаща.

Продължавайте да прави-
те добро и не се притесня-
вайте да вярвате в него!

Сърдечно благодарим!

Благодарствено писмо
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Заловиха „ало“ измамници,
действали в града ни

Нови случаи на телефонни 
измами от последните седмици 
разбуни духове в града. 48-го-
дишна жена от Генерал Тошево 
е била изнудвана от мъж, пред-
ставящ се за служител на по-
лицията. След специализирани 
действия, служителите на реда 
са успели да разкрият и задър-
жат двамата, замесени в прес-
тъпната схема.

На 29 януари, около 11:50 
часа, пострадалата 48-годиш-
на жена, е подала сигнал от 
град Генерал Тошево. От взе-
тите показания е станало ясно, 
че около 19:00 часа на 25 януа-
ри, жената е получила обажда-
не на домашния си телефон от 
непознат мъж, представил се 
за служител на МВР. Мнимият 
полицейски инспектор е заявил 
на жената, че дъщеря ѝ е пре-
търпяла автомобилна злополу-
ка, като същевременно я е за-
плашил да предаде наличните 
пари, с които разполага. Мал-
ко по-късно, жената предава 
сумата от 2 100 лева на непо-
знат мъж пред жилището си. От 
проведените Оперативно-след-
ствени действия, са били раз-
крити и задържани извърши-
телите на деянието - 57-годи-
шен мъж и 31 годишен мъж, и 
двамата от село Крушари, об-
ласт Добрич. Установено е би-
ло, че двамата са съпричастни 

към три телефонни измами, из-
вършени в края на месец януа-
ри 2019 г.

Същите двама мъже са из-
вършили серия от телефонни 
измами на територията на ця-
лата област. В хода на полицей-
ското разследване е установе-
но, че двамата са съпричастни 
към друга извършена на 25 яну-
ари измама в град Генерал То-
шево. Тогава възрастна жена 
предала на мъжете сумата от 
800 лева под предлог, че помага 
на полицейски инспектори за за-
лавянето на извършители на те-
лефонни измами.

От Районно управление - 
град Генерал Тошево призова-
ват гражданите да бъдат внима-
телни и в случаите на съмнение 
за телефонна измама да се пре-
късне разговора и да се напра-
ви опит за връзка с роднината, 
чието име е замесено в схема-
та, или с друг близък или съсед”.

В никакъв случай при подоб-
ни телефонни обаждания от не-
познати, представили се за ле-
кари, адвокати, полицаи или 
роднини, не бива да се предпри-
емат разплащания чрез трети 
лица, понякога и чрез услужли-
во изпратени шофьори на так-
симетрови автомобили. Тако-
ва настояване за даване на па-
ри по този начин е сигурен белег 
за измама.

Възможности за финансиране с европейски средства през 2019 г.
Преди борени дни Областен 

информационен център - град 
Добрич представи възможност-
ите за финансиране с европей-
ски средства през 2019 годи-
на. През настоящата година по 
оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” са 
включени 9 процедури.

Първата процедура е „Про-
фесионална интеграция на 
младежи от резистентни ус-
луги“. Целта е чрез социална 
и професионална интеграция, 
наставничество и обучение да 
се създадат предпоставки за 
развитието на младежи, наста-
нени в резидентни услуги. Оч-
акваният прием по тази проце-
дура е през месец септември, 
общият й бюджет е 3 млн. лв., 
а допустимите кандидати са ра-
ботодатели, НПО, общини, со-
циални предприятия, достав-
чици на социални услуги и спе-
циализирани предприятия на 
хора с увреждания.

Подкрепа чрез достъп до 
услуги за бизнес развитие на 
предприятия, създадени и под-
помогнати в рамките на опера-
ции и мерки за насърчаване на 
предприемачеството и старти-
ране на самостоятелен бизнес 
в ОПРЧР и Закона за насър-
чаване на заетостта осигурява 
процедура „Подкрепа за устой-
чив бизнес”. При нея общият 
бюджет е в размер на 5 860 000 
лв., като максималният размер 
на БФП е 5 000 лв.

По процедура „Нова дъл-
госрочна грижа за възрастни-
те хора с увреждания - Етап 2 
- Предоставяне на новите ус-
луги” продължава подкрепа-
та на процеса по деинститу-
ционализация на възрастните 
хора и хората с увреждания в 
контекста чрез създаването на 
възможност за независим жи-
вот. По тази процедура могат 
да кандидатстват общините, а 
очакваният прием е декември 

2019 година.
Останалите процедури са 

„Подкрепа за лица с уврежда-
ния”, „Социално включване на 
лица с психични и интелекту-
ални затруднения”, „Социални 
предприятия за лица с психич-
ни разстройства и интелекту-
ални затруднения”, „Личностно 
развитие на лица с психични 
разстройства и интелектуал-
ни затруднения” и „Нов шанс за 
социално включване”. Очаква 
се да бъде отворен нов прием 
по процедура „Транснационал-
ни партньорства”.

По оперативна програма 
„Иновации и конкурентноспо-
собност” са включени 5 проце-
дури. Едната от процедурите 
е „Дигитализация на МСП”. Тя 
цели развитие на управленския 
капацитет и растеж на МСП 
чрез предоставяне на специа-
лизирани информационни и 
комуникационни технологични 
(ИКТ) услуги. Общият бюджет 

по тази процедура е 58 674 900 
лв., като минималният размер 
на БФП е 50 000 лв., а макси-
малният - 391 166 лв. Допусти-
мите кандидати са съществува-
щи малки и средни предприя-
тия, съгласно Търговския закон 
или Закон за кооперациите.

Останалите процедури по та-
зи програма са „ Реализация на 
мерки за интернационализация 
на Българските малки и сред-
ни предприятия чрез подкре-
па дейността на изпълнител-
на агенция за насърчаване на 
малки и средни предприятия”, 
„Стимулиране внедряването 
на иновации от съществува-
щи предприятия”, „Създаване 
и развитие на тематично фоку-
сирани лаборатории” и „Разви-
тие на регионални иновацион-
ни центрове”.

По оперативна програма „Ре-
гиони в растеж” са включени 2 
процедури. Една от тях е „Раз-
витие на туристически атрак-

ции. Нейният прием е до 31 де-
кември 2021 година и цели съх-
раняването, опазването и по-
пуляризирането на културно-
то наследство у нас. Тук допус-
тимите кандидати са общини, 
Министерството на културата 
и институции на вероизпове-
дания, другата е „Изпълнение 
на интегрираните планове за 
градско възстановяване и раз-
витие“.

По оперативна програма 
„Околна среда” са включени 2 
процедури - „Изпълнение на де-
монстрационни/пилотни проек-
ти в областта на управлението 
на отпадъците” и „Екосистемно 
- базирани решения за превен-
ция и управление на риска от 
наводнения”.

По оперативна програма 
„Наука и образование за ин-
телигентен растеж”са включе-
ни 5 процедури. Една от които 
е „Професионално образова-
ние за успешна реализация на 

пазара на труда на регионално 
ниво”. Нейната цел е адаптира-
нето на професионално обра-
зование и обучение в съответ-
ствие със спецификите и нуж-
дите на пазара на труда. Кан-
дидати тук са национално пред-
ставителни организации на ра-
ботниците и служителите и на 
работодателите, а допустими 
партньори са професионални 
гимназии, браншови организа-
ции и работодатели.

Останалите процедури са 
„Допълваща подкрепа за бъл-
гарските научни организации, 
изпълняващи проекти по про-
грама Хоризонт 2020”, „Въвеж-
дане на дуална система на обу-
чение”, „Усъвършенстване на 
системата на висшето образо-
вание в съответствия с изис-
кванията на пазара на труда” 
и „Повишаване на капацитета 
на педагогическите специали-
сти за работа в мултиструктур-
на среда”.

Покана за събрание
ТД „Добруджанец”, град Ге-

нерал Тошево, обл. Добрич 
ще проведе годишно отчетно 
събрание на 22.03.2019 г. от 
18:00 ч в Залата на Клуба на 
инвалида - Улицата на услу-
гите при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на 
УС на ТД „Добруджанец” за 
2018г;

2. Отчет на Контролния 
съвет за работата на УС за 
2018г;

3. Приемане на членове в 
ТД „Добруджанец”;

4. Приемане на Програма 

за работата на ТД през 2019 
г. и бюджет за нейното осъ-
ществяване;

5. Разисквания по горните 
точки и вземане на решения;

6. Избор на делегат за 
участие в Извънредния кон-
грес на БТС;

7. Разни.
При липса на кворум от 

50% + 1 членове на ТД, съ-
бранието ще се проведе с 1 
час по-късно на същото мяс-
то.

УС на ТД „Добруджанец” 
Генерал Тошево

„Попитай кмета“
Продължава от 1 стр.
Валентин Димитров посо-

чи, че Община Генерал Тошево 
ще продължи реализирането на 
Проект „Обществената трапе-
зария“ през цялата 2019 годи-
на с финансовата подкрепа на 
Фонд „Социална закрила“, в съ-
щото време е сключено и спо-
разумение за финансиране на 
социални услуги, предоставяни 
в домашна среда: „Личен асис-
тент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“ със срок 
на изпълнение 31.08.2019 годи-
на, на стойност 209 168,00 ле-
ва. Сериозно внимание кметът 
обърна на стартиралата кам-
пания по събиране на СТАРИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на физически и 
юридически лица, регистрира-
ни на територията на общината 
и публичното обсъждане на Бю-
джет 2019 на 11 януари. Градо-
началникът със задоволство за-
яви, че община Генерал Тоше-
во е сред общините шампиони 
по реализиране на проекти за 
внедряване на мерки за енер-
гийна ефективност. В тази връз-
ка съобщи, че са спечелени но-
ви два проекта за 2, 4 млн. лв. 
за общо 9 сгради - 4 публични и 
5 - жилищни, за цялостно енер-
гийно обновяване. Сред проек-
тите, по които администраци-
ята усилено работи, той посо-
чи „Заедно можем да продъл-
жим“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресур-
си“ и проект „Защита и образо-
вателна подготовка на гражда-
ни“ в партньорство с още 5 об-
щини от Черноморския реги-
он по Съвместната трансгра-
нична програма „Черноморски 
басейн“ 2014 - 2020. За финал 
на резюмето кметът бе оставил 
най-добрата новина - на 30 яну-
ари, съобщи той, бе приет Бю-
джет 2019 на община Генерал 
Тошево.

Няколко момента засегна Ва-
лентин Димитров за идния ме-
сец февруари. Това са стар-
тът на новата данъчна година и 
подготовката по процедурното 
изпълнение на обектите, зале-
гнали в Капиталовата програма 
за настоящата година. В сфе-
рата на културата кметът отбе-
ляза гостуването на 2 февруа-
ри в НЧ „Светлина - 1941“ на по-
становката „Антихрист“, конкур-
сът за вино, по случай Трифон 
Зарезан и конкурсът за поезия 
по случай Свети Валентин, от-
белязване годишнина от обес-
ването на В. Левски на 19 фев-
руари, излизането от печат на 
отчетния извънреден брой за 
свършеното през 2018 г. от Об-
щинска администрация.

Частта, отредена за въпроси, 
предложения, критики и комен-
тари, заслужено продължи най-
много, като в нея се засегнаха 
темите за водоснабдяването, 
разширяването на газопренос-
ната мрежа, инфраструктурата 
и разделното сметосъбиране. 
По предложение на граждани, 
кметският екип пое ангажимент 
да бъде осигурено чрез нужни-
те знаци урегулиране на паркин-
га пред бившата болница. На 
въпрос за санирането на блока 
по ул. „Опълченска“ 26, Вален-
тин Димитров обясни детайлно 
защо се е стигнало до прекра-
тяване на договора с избрания 
изпълнител, както и кога се оч-
аква подновяване на строител-
но-монтажните работи по обек-
та. Традиционните питания, ка-
саещи услугата, предоставяна 
от ВиК , намериха разбиране у 
кмета и ресорния заместник, но 
и двамата поясниха, че не могат 
пряко да влияят на решенията в 
държавно дружество, но могат 
да отправят въпроси за по-адек-
ватни мерки от страна на пуб-
личния ВиК оператор.

80 години от рождението
на Борис Бръмчийски

На 9 февруари 2019 година 
почетният гражданин на Гене-
рал Тошево Борис Бръмчийски 
щеше да навърши 80 години. 
Музикантът е роден през 1939 
година в село Ореховица, Пле-
венско, но пътят го води в Гене-
рал Тошево, където оставя ярка 
диря в културния живот на об-
щината. Учредител на Школа-
та по изкуствата в читалището 
и ръководител на всички фол-
клорни музикални и танцови 
състави за времето си, споме-
нът за Борис Бръмчийски е все 
още жив.

Във връзка с годишнината от 
рождението му, в редакцията 
на вестник „Добруджански глас“ 
пристигна писмо от неговата се-
стра Юлия Богданова до жите-
лите на града, неговите колеги и 
приятели, което публикуваме с 
незначителни съкращения:

Здравейте, уважаеми Тоше-
вци! Здравейте, служители в НЧ 
„Светлина - 1941“, приятели и 
ученици на Борис Бръмчийски!

Пише ви сестрата на Борис 
с искрено уважение и надеж-
да, че все още го помните. Из-
пълнявам сестринския си дълг 
и обещание за несбъднатата му 
молба и желание - да го погре-
ба в град Генерал Тошево. Са-
мо тази мечта не му сбъднах. 
Знам, помня и няма да забравя, 
че му помагахте, дори когато не 
беше при вас. Искам да ви уве-
ря, че до последния си дъх той 
мислеше, мечтаеше за вас. Ед-
ва ли в градчето ви има „чужде-
нец“, който толкова много да ви 

е обичал. До последния момент 
гледахме дискове и видеа от 
юбилеите му, от рождените му 
дни, в които си спомняше как е 
било, как сте слушали „лакарди-
ите му“ и как сте го съветвали в 
трудни моменти.

Тази негова обич към Добру-
джа, към Генерал Тошево и хо-
рата, с които е работил, ме за-
дължават да отправя тези думи 
към вас. Той ви обичаше, беше 
благодарен, реализиран твор-
чески, признат музикант и из-
пълнен с вяра, че сте такива до-
бри хора и като вас няма други.

50-ти, 60-ти, 70-ти юбилей! 
Все при вас! 09.02.2019 годи-
на - 80-ти юбилей! Няма го! Но 
вярвам, че поне пет от неговите 
ученици, пет от приятелите му, 
пет от колегите му, ще си спом-
нят за него.

Вярвам, надявам се, че все 
ще се намери някой да си спом-
ни за него, да запали една све-
щичка с усмивка, а някой може и 
да запее песничка за него: „Доб-
руджа, златна Добруджа“.

И го няма, но го има - в ду-
мите, в сърцата, в песента, във 
фолклора, който му осигури 
оцеляване и сила да се бори. И 
ако сега ни чува, ние ще знаем, 
че няма само смърт, както зна-
ем, че няма и само живот.

С уважение и искрени благо-
дарности за всичко сторено за 
брат ми Борис. Още един път - 
помня, знам и няма да ви забра-
вя, ще помня - заради него!

Юлия Атанасова Богданова
(сестра на Борис Бръмчийски)

Борис Бръмчийски

На 02.02.2019 г. в село Чернооково, община Генерал Тоше-
во по традиция беше отпразнуван „Петльов ден“. Празникът 
е посветен на мъжките рожби, който води началото си от 
времето на турското робство, когато с кръв от петли бъл-
гарските семейства чертаели кръст и по този начин отбе-
лязвали портите си за да заблудят властите, че от техни-
те къщи вече са взети момчета за еничари.

От селото довериха, че най-възрастният петел там е Ки-
ро Пенчев, който е удостоен с корона и жезъл. Най-младият 
сред присъстващите пък е Атанас Георгиев, а Йордан Панев 
е най-породистия петел, който има трима сина. Да са живи 
и здрави и да продължават традицията на празника.
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Публични търгове

На основание Заповед 
№082/04.02.2019г. на Кме-
та на Община Генерал Тоше-
во, чл.14 и чл. 37 ал.1 от Зако-
на за общинската собственост, 
във връзка с чл.61 от Наредба-
та за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с об-
щинско имущество на Община 
Генерал Тошево, в изпълнение 
на Решения №3-15/13.04.2016г., 
№8-8/05.11.2018г., №9-
10/20.12.2018г., №9-
11/20.12.2018г. на Общински съ-
вет Генерал Тошево, е ОТКРИ-
ТА процедура за провеждане на 
публичен търг с явно наддава-

не, както следва:
I. За изграждане на гараж, 

върху петно с площ 50.00 кв. м., 
представляващо част от УПИ 
№I-553, кв.61 по ПУП на гр. Ге-
нерал Тошево - частна общин-
ска собственост, съгласно АОС 
№57/18.09.1997г., начална 
тръжна цена в размер на 1 000 
(хиляда) лв.

II. Отдаване под наем на 
следните дворни места - общин-
ска собственост за срок от 10 
(десет) стопански години, счита-
но от стопанската 2018-2019г., 
начална тръжна цена в размер 
на - 60.00лв./дка.:

Населено място/квартал/УПИ №/площ в кв. м.:
с. Малина: Кв.10/УПИ №IX/640;
с. Малина: Кв.11/ УПИ №II/1 350;
с. Сираково: Имотът се намира в околовръстния полигон на се-

лото/ 2 500;
с. Сърнино: Кв.11/УПИ №XIII/1 245;
гр. Генерал Тошево: Промишлена зона/ПИ№2135/1 300;
гр. Генерал Тошево: Промишлена зона/ПИ№2281/13 450;
кв. Пастир: Кв.20/УПИ №VII-108/1 600;
кв. Пастир: Кв.6/УПИ№IV-44/1 460;
кв. Пастир: Кв.2/УПИ№ IХ-10/2 130;
кв. Пастир: Кв.2/УПИ№ VIII-11/1 130;
кв. Пастир: Кв.2/УПИ№ VI-общ/1 350;
с. Конаре: Кв.2/УПИ №I/1 310;
с. Конаре: Кв.9/УПИ №XI-11,12/825;
с. Конаре: Кв.9/УПИ №XIV-11/1 400;
с. Конаре: Кв.5/УПИ №III-4/1 550;
с. Конаре: Кв.21/УПИ №V-51/1 000;
с. Бежаново: Кв.15/УПИ №XXII/1 310;
с. Бежаново: Кв.15/УПИ №XXI-12/1 230;
с. Къпиново: Кв.9/УПИ№ VI/ 840;
с. Къпиново: Кв.9/УПИ№VII/805;
с. Къпиново: Кв.9/УПИ№X/800;
с. Къпиново: Кв.9/УПИ№XI/820;
с. Къпиново: Кв.9/УПИ№XII/840;
с. Росица: Кв.73/УПИ №I/1 730;
с. Росица: Кв.73/УПИ №III/1 350;
с. Росица: Кв.73/УПИ №II/2 300;
с. Росица: Кв.73/УПИ №VIII/2 600;
с. Росица: Кв.73/УПИ №VII/2 360;
с. Росица: Кв.73/УПИ №VI/1 860;
с. Росица: Кв.73/УПИ №V/1 760;
с. Росица: Кв.73/УПИ №IV/2 450;
с. Чернооково: Кв.18/УПИ №VI/1 240;
с. Чернооково: Кв.18/УПИ №VII/1 240;
с. Чернооково: Кв.18/УПИ №IX/1 240;
с. Чернооково: Кв.18/УПИ №X/1 240;
с. Чернооково: Кв.18/УПИ №XI/1 180;
с. Чернооково: Кв.18/УПИ №XII/1 150;
с. Чернооково: Кв.24/УПИ №III-82/1 250;
с. Чернооково: Кв.30/УПИ №-133/1 200;
с. Преселенци: Кв.13/УПИ №II/1 350;
с. Преселенци: Кв.13/УПИ №I/1 120;
с. Писарово: Кв.3/УПИ №V-42/1 160;
с. Писарово: Кв.3/УПИ №IV-43/1 160;
с. Писарово: Кв.16/УПИ №V/ 780;
с. Писарово: Кв.16/УПИ №VI/850;
с. Писарово: Кв.16/УПИ №VII/1 000;
с. Спасово: Кв. 59/УПИ№I-снс/865;
с. Спасово: Кв. 59/УПИ№II-снс/685;
с. Средина: Имотът се намира в околовръстния полигон на село-

то/10 529;
с. Кардам: Кв.53/УПИ №I-за озеленяване/11 235;
с. Кардам: Кв.35/УПИ №I-за озеленяване/15 820;
с. Великово: Кв.16/УПИ №IХ/1 540:
с. Житен: Кв.46А/УПИ №V-290/1 370;
с. Житен: Кв.46А/УПИ №VI-291/1 260;
с. Житен: Кв.46А/УПИ №VII-292/1 230;
с. Житен: Кв.47/УПИ №V-282/1 375;
III. Отдаване под наем на зе-

меделска земя от Общински по-
землен фонд, за срок от 10 (де-
сет) стопански години, считано 
от стопанската 2018-2019г.:

Град Генерал Тоше-
во/№14711.168.165/Вид терито-
рия- земеделска, трета катего-
рия, НТП „Депо за битови отпа-
дъци (сметище)“/площ в кв. м. - 
37 915/начална наемна цена за 
година - 3 412.00

IV. Отдаване под наем на не-
движим имот- общинска соб-
ственост, за срок от 5 (пет)го-
дини:

Град Генерал Тошево; ул. 
„ Васил Априлов” №8 - част от 
УПИ №ХVІІ в кв.63, съгласно 
АОС 175/02.09.1999г, вписан 
под №26 том VІІ, вх.рег.№3460 
от 22.06.2005г./площ в кв. м. - 
35,00/Празно място за поставя-
не на преместваем търговски 
обект/начална наемна цена за 
година - 45,50.

Публичният търг ще се прове-
де на 27.02.2019г. от 14.00 часа 
в административната сграда на 
община Генерал Тошево, ул. „В. 
Априлов” № 5 в залата на тре-

тия етаж.
Тръжна документация за имо-

ти, обявени за учредяване пра-
во на строеж, се получава в стая 
411, срещу 20.00 лв., платими в 
брой в касата на община Гене-
рал Тошево, до 12.00 часа на 
25.02.2019г.

Тръжна документация за имо-
ти, обявени за отдаване под на-
ем, се получава в стая 411, сре-
щу 5.00 лв., платими в брой в ка-
сата на община Генерал Тоше-
во, до 12.00 часа на 25.02.2019г.

Депозитите за участие в раз-
мер на 10% от цената на имота 
се внасят в касата, находяща се 
на I етаж в сградата на Общин-
ска администрация Генерал То-
шево или по сметка BG04 CREX 
9260 3314 7087 01 при “Токуда 
банк” АД, офис Генерал Тоше-
во.

Депозит и заявки за участие 
се приемат до 15.00 часа на 
25.02.2019г.

Оглед на обектите може да се 
извърши всеки работен ден до 
деня, предхождащ деня на тър-
га след закупуване на тръжни 
документи.

Програма за съвместна дейност на ОбА с РУ -
Г. Тошево по превенция на престъпността за 2019 г.

I. Увод
През последните години 

престъпността на територия-
та на Общината бележи спад 
в количествено отношение ка-
то за поддържане на това ниво 
на състояние на престъпността 
е необходимо активизиране на 
противодействието на прес-
тъпността и предприемане на 
изпреварващи действия за не-
допускане настъпването на не-
благоприятни прояви в нейното 
развитие.

Опитът доказва, че превен-
цията е най-ефективният спо-
соб за противодействие на 
престъпността. Чрез нея се 
постига намаляване на прес-
тъпността и на разходите за 
нейното противодействие, по-
вишаване на сигурността на 
гражданите и на доверието им 
в способността на правозащит-
ните органи да защитят права-
та и законните им интереси.

II. Общи положения
1. Цел на програмата
Основната цел е изгражда-

не на комплексна и устойчи-
ва нормативна и институцион-
на основа за дейност в облас-
тта на превенцията и престъп-
ността.

Повишаване доверието на 
гражданите към институциите 
и насърчаване участието им 
при реализирането на преван-
тивната дейност.

2. Принципи
* Водеща роля на Общината 

в превенция на престъпността;
* Законност и хуманизъм;
* Публичност и прозрачност;
* Комплексност и координи-

раност;
* Системност и устойчивост;
* Икономическа целесъо-

бразност;
* Гъвкавост;
* Сътрудничество и взаимо-

действие;
* Проактивност и целенасо-

ченост;
Превенцията на престъпнос-

тта осигурява закрила на чо-
вешките и граждански права, 
предотвратявайки тяхното на-
кърняване от престъпни посе-
гателства.

- Законност
Нейната ефективност се на-

мира в пряка зависимост от ин-
ституциите, правната култура 
на обществото и от правосъз-
нанието на отделната личност.

- Сътрудничество и парт-
ньорство

- Устойчивост
Превенцията се прилага не-

прекъснато, последователно и 
целенасочено.

- Съобразяване със специ-
фиката на местните условия

На местно ниво превенция-
та се провежда в зависимост 
от условията в Общината, да-
деното населено място и все-
ки квартал.

3. Нормативна рамка
* Наказателен кодекс;
* Наказателно-процесуален 

кодекс;
* Закон на МВР;
* Закон за борба срещу про-

тивообществените прояви на 
малолетните и непълнолетни-
те;

* Закон за закрила на детето;
* Закон за защита от домаш-

но насилие;
* Закон за социално подпо-

магане;
* Закон за борба с трафика 

на хора;
III. Дейности
1. Постоянно да се работи 

за повишаване и утвърждава-
не ролята на превенцията като 
приоритетен и ефективен под-
ход в борбата с престъпността, 
съгласно Инструкция за реда и 
организацията за осъществя-
ване на превантивна дейност 
от полицейските органи на Ми-
нистерството на вътрешните 
работи.

Срок: постоянен; Отговор-
ници: Общинска администра-
ция, Районно управление - Г. 
Тошево.

2. Развиване и усъвършенст-
ване на местните политика за 
превенция на престъпността.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

3. Изграждане на механи-
зми за активизиране на граж-
данското общество, като осно-
вен елемент в превенцията на 
престъпността.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

4. Прилагане на мерки за ра-
бота с рискови групи- потенци-
ални жертви на битова прес-
тъпност /самотно живеещи, 
възрастни хора, граждани в не-
равностойно положение и дру-
ги/.

Срок: всяко тримесечие; 
Отг.: ОбА, РУ.

5. Постоянен контрол по за-
кона за гражданската регистра-
ция в населените места на Об-
щината.

Отг.: ОбА, кметове и кметски 
наместници, РУ.

6. Периодично актуализира-
не на списъци с имоти на чуж-
ди граждани, които не се оби-
тават постоянно. Да се преда-
ват в РУ Г. Тошево.

Срок: всяко шестмесечие; 

Отг.: кметове и кметски наме-
стници, РУ.

7. Създаване на организа-
ция за периодични обходи в ра-
йона където има имоти, които 
не са постоянно обитаеми

Срок: 31.12.2019 г.; Отг.: 
ОбА, РУ.

8. Провеждане на разясни-
телни кампании сред населе-
нието на Общината, относно 
опазването на имуществото 
им, разясняване на наказател-
ната отговорност при престъп-
ни посегателства.

Срок: 30.04.2019г.; Отг.: 
ОбА, РУ.

9. Във връзка с бежанска-
та криза, както и извършване 
на терористични актове в све-
товен мащаб, своевременно 
да бъде уведомяван състава 
на РУ Г. Тошево и ГПУ Г. То-
шево от страна на кметовете и 
кметските наместници/особе-
но в граничните населени мес-
та/при установяване на чуж-
ди лица, както и при съмнение 
за подготвяне на терористични 
актове.

Срок: постоянен; Отг.: кмето-
ве и кметски наместници, РУ.

10. Съвместна дейност по 
организацията на проверка в 
съдебна медицина и погребе-
ния на починали лица, които 
са бездомни, самотни, изоста-
вени.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

11. Разширяване съвместна-
та работа на общината и РУ Г. 
Тошево с ръководствата на ет-
ажната собственост. Изготвяне 
на препоръки за подобряване

сигурността на достъп до 
входовете.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

12. Съвместна работа с МК-
БППМН по превенция сред де-
цата и младежите

Срок: постоянен; Отг.: ОбА.
13. Среща с Директорите 

на училищата за включване в 
учебните планове на тези за 
обучение по безопасно движе-
ние, защита от посегателство, 
обществен ред, вечерен час 
и теми по борба с нелегалния 
трафик на хора.

Срок: 10.09.2019 г.; Отг.: 
ОбА.

14. Провеждане на разясни-
телни кампании по време на 
организирането на абитуриент-
ските балове, откриване и при-
ключване на учебната година.

Срок: май - септември; Отг.: 
Директори на училища, РУ.

15. Засилен постоянен кон-
трол по питейни и увеселител-

ни заведения на територията 
на Общината за употреба на 
алкохол, за присъствие на ма-
лолетни и непълнолетни в къс-
ните часове на нощта без при-
дружител.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

16. Осигуряване на пътна 
маркировка, осветление, пътни 
знаци «Внимание деца», в ра-
йоните на учебните заведения.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

17. Организиране на срещи 
със специалисти за превенция 
спрямо лица-жертви на домаш-
но насилие.

Срок: два пъти годишно; 
Отг.: РУ, ОбА Дирекция „СП“.

18. Работа по подпомагане 
на семейства с тежки социал-
ни проблеми

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
РУ.

19. Реализиране на програ-
ми за отговорно родителство. 
Работа по демографската 
стратегия и социалната стра-
тегия.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА, 
Дирекция „СП“ РУ.

20. Включване в Домашен 
социален патронаж на възраст-
ни и самотни хора.

Срок: при необходимост; 
Отг.: ОбА.

21. Разширяване на същест-
вуващата система за виде-
онаблюдение.

Срок: 30.08.2019г.; Отг.: 
ОбА, РУ.

22. Установяване на лица, 
замислящи или извършващи 
престъпления против собстве-
ността и осъществяване на 
превантивна дейност по отно-
шение на тях.

Срок: постоянен; Отг.: РУ
23.Запознаване на гражда-

ните с модели за безопасно по-
ведение и избягване на крими-
ногенни ситуации по отноше-
ние на престъпленията про-
тив собствеността - в медии-
те, сайта на общината, срещи, 
брошури и други.

Срок: постоянен; Отг.: РУ.
24. Осигуряване и поддър-

жане на улично осветление на 
публични места където е въз-
можно да се извърши посега-
телство върху публична соб-
ственост.

Срок: постоянен; Отг.: РУ.
25.При организация и иска-

не на разрешение за провеж-
дане на протести своевремен-
но да бъде уведомяван съста-
ва на РУ Г. Тошево за вземане 
на необходимите мерки.

Срок: постоянен; Отг.: ОбА.

Тъжен помен
На 11 февруари 2019 година се навършиха 8 години от 

смъртта на Велинка Йорданова Стойкова (86 го-
дини) и на 25 февруари 2019 година се навършват 21 годи-
ни от смъртта на Иван Христов Стойков (78 години).

  
Мили майко и татко, животът ни без вас е тъжен и труден. 

Искаме да ви кажем колко много ни липсвате и колко много 
ни боли без вас! Вие винаги ще останете в сърцата ни! Оби-
чаме ви и ви благодарим!

Дълбок поклон пред светлата ви памет!
Дъщеря Здравка, зет Кольо и внук Веско

О Б Я В Л Е Н И Е
Звено „АННСР“ при Община 

Генерал Тошево обявява съ-
гласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ 
Заповед №022 от 10.01.2019 
година за допускане на из-
готвяне на Подробен Устрой-
ствен План - План за Регула-
ция (ПУП-ПР), обхващащ УПИ 
I-общ и УПИ II-общ в квартал 
31 по плана на село Къпино-
во, община Генерал Тошево, 

с цел придаване на общински 
имот - улица ОК 55 до ОК 66 
към УПИ I-общ и в резултат на 
изменението - образуване на 
два нови УПИ: УПИ IX-общ и 
УПИ X-общ в квартал 27.

Заповедта е в Общинска 
администрация - Генерал То-
шево, звено „АННСР“, стая 
412, където желаещите могат 
да се запознаят с нея.

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 Тоше-
во. Справки на тел. 0889/203-
819.

ПРОДАВАМ апартамент (ІІ 

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

ПРОДАВАМ апартамент в 
Генерал Тошево, ул. „Трети 
март” №10, вх. Б. Справки на 
тел. 0887/154-845 и 0889/993-
831.
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Училищният стол в ОУ „Хр. Смирненски“ - 
необходимост и спокойствие за родителите

Напълно обновен, модерно 
оборудван и уютен ученически 
стол към ОУ „Хр. Смирненски“ 
отвори врати преди седмица. 
От началото на месец февру-

ари учебното заведение в град 
Генерал Тошево вече предла-
га вкусна храна на децата в по-
мещението за столово хранене. 
Свеж и цветен интериорен ди-

зайн посрещат учениците в сто-
ловата, докато професионален 
екип от специалисти се грижи 
за предлаганите ястия и техни-
те здравословни съставки.

Всички менюта са добре ба-
лансирани и подходящи за въз-
растта на децата. Количество-
то и вида на храната са съо-
бразени с изискванията на На-
редба 37 от 21.07.2009 г. на МЗ 
и Наредба 9 от 16.09.2011 г. на 
МЗХ за рационално и здраво-
словно хранене на децата.

Всяка седмица на специално 
табло в училището се помест-
ва менюто по дни, а цената за 
един купон е 2 лева. Обедното 
хранене е тристепенно и вина-
ги включва супа, основно ястие 
и десерт. Кулинарите към уче-
ническия стол ще представят 
разнообразно меню, включва-
що много плодове, зеленчуци, 
риба и месни продукти.

Учениците от клуб „Сръчен 
кулинар“ раздадоха на своите 
съученици и приятели менюто 
за първата седмица на месец 
февруари. Те призовава всич-
ки да опитат вкусната и здра-
вословна храна в новооткрития 
стол в училище

Специализирано изложение
През миналата седмица се про-

веде 25-то специализирано изло-
жение за семена и посадъчен ма-
териал, организирано от „Добрички 
панаир“ АД. В борсата участие взе-
ха 63 фирми, които запознаха по-
сетителите с най-новите постиже-
ния при селекцията за предстояща-
та пролетна кампания. На изложе-
нието гостите можеха да намерят 
посадъчен материал, специализи-
рана литература и торове. Разби-
раемо огромен интерес предизви-
каха щандовете за лавандула, къ-
дето хора обменяха опит за пред-

стоящата сеитба, торене, жътвена 
кампания и реализиране на продук-
цията.

По време на изложението зе-
меделските производители има-
ха възможността да направят своя 
избор и да си осигурят най-добри-
те продукти за сеитбена кампания 
2019 г. Интересът към събитието се 
превръща в стимул за българските 
производители на семена и поса-
дъчен материал да предлагат най-
доброто от своите продукти и всяка 
година да се стремят да бъдат кон-
курентноспособни на пазара.

„Бялата лястовица“ е името на
централния площад на Генерал Тошево

На последното заседание 
на Общински съвет - Гене-
рал Тошево, проведено на 
30 януари, беше взето ре-

шение няколко обекта с об-
ществено значение в добру-
джанския град да бъдат име-
нувани. Предложението дой-

де от кмета на Община Гене-
рал Тошево Валентин Дими-
тров преди малко повече от 
два месеца - в навечерието 

на празника на града на 8 но-
ември и е базирано на про-
дължително допитване до 
жителите на общината.

Така след проведените ан-
кети централният площад на 
града вече ще се нарича „Бя-
лата лястовица”. Малкият 
парк в центъра ще носи име-
то на патрона на града „Сте-
фан Тошев”, а паркът на жп 
прелеза ще се нарича „Бой-
на слава”. Имена получи-
ха и три от залите в сграда-
та на Общинска администра-
ция. Голямата зала на пър-
вия етаж в общината е кръс-
тена „Йордан Йовков” на пе-
веца на Добруджа. Малката 
зала на третия етаж ще се 
нарича „Дора Габе”, а зала-
та до библиотеката на вто-
рия етаж ще носи името „Ге-
орги Шивачев”.

Единствено градският 
парк в Генерал Тошево оста-
ва без патрон, а ще се нари-
ча Централен градски парк, 
тъй като такова е желание-
то на гласувалите в анкета-
та граждани.

Нова година с едно ново неустоимо предложение от натурал-
ни сокове „Ботаника”. Вземете 3 литра 100% натурален ябъл-
ков сок в кутия на нова изкушаваща цена от 4 лева (стара цена 
- 4.80 лева)! Цената за опаковка без кутия пък е 3.80 лв. Допъл-
нителни отстъпки за клиен-
ти на едро.

Осигурете си чаша здра-
ве всеки ден с нашите пло-
дови сокове. Сто процен-
та натурални, без добавени 
захари, консерванти и ста-
билизатори. Истински вкус, 
който зарежда и тонизира 
организма, на изключител-
но изгодна цена.

Очакваме вашите заявки 
(на едро и дребно, както и 
на ишлеме) на тел. 089/050-
555. Посетете ни и на мяс-
то в производствената база 
в Генерал Тошево!

Урок по родолюбие в музея

По време на посещението си в музея, децата от Об-
щински младежки съвет разгледаха интересни снимки 
от миналото на града

В началото на месец фев-
руари в Исторически музей - 
град Генерал Тошево се про-
веде Урок по родолюбие с де-
цата от Общински младеж-
ки съвет. Основната тема на 
лекцията беше 59-годишнина-
та от обявяването на село Ге-
нерал Тошево за град със съ-
щото име.

Преди 59 години с указ № 
38 от 30.01.1960 г., (обнарод-
ван в „Държавен вестник” на 2 
февруари), село Генерал То-
шево е обявено за град със 
същото име. По време на об-
разователния урок директо-
рът на Историческия музей 
Цветелина Христова пока-
за на учениците огромен на-
бор от снимки, показващи на-
шия град в миналото и негово-
то развитие през годините. Тя 
разказа на децата за история-

та на населеното място и пър-
вите му кметове. Паралелно 
с това младежите имаха въз-
можността да разгледат по-
следните нови експонати на 
музея, открити в землището 
на община Генерал Тошево 
през миналата година.

В края на лекцията дирек-
торът на музея попита деца-
та, какво биха искали да се 
промени в града, а отговори-
те бяха много и най-различни. 
От увеличаване на театрал-
ните постановки в читалище-
то, през организирането на ки-
но прожекции и тематични ме-
роприятия в местната библи-
отека до създаването на па-
ралелки в училищата с нови 
и атрактивни специалности и 
повече срещи с местния биз-
нес.

Паулу Коелю - това е авторът, написал повече неща във 
фейсбук, отколкото в книгите си, за повечето от които и той 
самият не подозира.

* * *
Който не качи снимки от първия сняг го изключваме от 

фейсбук.
* * *

Шефът, към секретарката:
- Съберете всички началници на отдели, на съвещание!
- По интеркома ли?
- Не, през фейсбук. По бързо ще стане!

Виц на броя

Без коментар…

„Усещане за любов“
Общински младежки съвет и Община Генерал 

Тошево организират концерт по повод Деня на 
влюбените - 14 февруари. Събитието ще се про-
веде на 13 февруари (сряда) от 18:00 часа в НЧ 
„Светлина - 1941“ и ще премине под мотото „Усе-
щане за любов“.

Организаторите на концерта са подготвили бога-
та музикална и танцувална програма, включваща 
изпълнения от различни жанрове, за да не остане 
никой от гостите в залата недоволен. Емоции опре-
делено няма да липсват. Във връзка с празника на 
влюбените, по традиция доброволци от Младежкия 
съвет ще раздават на гостите собственоръчно из-
работени „валентинки“ и балони, за да направят ат-
мосферата още по-празнична.

Учениците вече могат да се хранят вкусно и здравословно в обновения и модерен ученически 
стол на ОУ „Хр. Смирненски“ 

Площад „Бялата лястовица“ - архивна снимка


