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Общинска администрация Генерал Тошево кани всички 
граждани, които имат въпроси и предложения към кмета на 
Общината и неговия екип, на публична среща „Попитай кме-
та”. Тя ще се проведе на 29 март (петък), от 10:30 часа в 
Клуб на пенсионера 1 на ул. „Опълченска“ (улицата на ус-
лугите).

Целта на кампанията „Попитай кмета” е чрез диалог да 
направи гражданите реални участници в управлението. В 
рамките на ежемесечната среща те ще могат да отправят 
питания и предложения към кмета на Общината и негови-
те заместници. Въпроси ще могат да се задават и предвари-
телно. Адреси за изпращане: mail@toshevo.org или на тел: 
0887/820611.
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Първото бебе на 2019 г. Ралица (вляво) и последното на 2018 г. Алейна в ръцете на своите 
майки малко след като бяха орисани.

Две прекрасни бебета бяха
орисани в Генерал Тошево

На официална церемония в 
зала „Георги Шивачев“ на Об-
щинска администрация град Ге-
нерал Тошево, състояла се на 
15 март, бяха орисани две пре-
красни и послушни малки бебета 
- последното родено през 2018 
г. и първото на новата 2019 г в 
нашата община. На 28 декември 
миналата година за първи път 
дъх си поема красивата Алей-
на Снежанова Демирева, а само 
седмица по-късно - на 5 януари 
проплаква лъчезарната Ралица 
Николаева Ивелинова. И двете 
деца са от град Генерал Тоше-
во. По стара традиция, започва-
ща началото си от далечната ве-
че 2000 година, двете деца бяха 
орисани за здраве, щастие, къс-
мет и дълъг живот.

На събитието присъстваха 
кметът на община Генерал То-

шево Валентин Димитров и него-
вият заместник Георги Георгиев, 
а от Център за подкрепа за ли-
чностно развитие бяха подготви-
ли тематична програма с реци-
тал и наричане. В орисници пък 
се превърнаха три млади девой-
ки от Общински младежки съвет. 
С думите: “Пожелаваме на дете-
то ви да ви радва много, да ви 
носи само усмивки и щастие! Не-
ка да расте гордо добруджанче 
и да пази християнските тради-
ции и дух, които сме убедени, че 
ще им предадете!“, бебетата бя-
ха наречени от трите орисници.

От името на Община Генерал 
Тошево пеленачетата и техни-
те родители бяха поздравени от 
кмета Валентин Димитров, който 
освен с хубави думи, ги дари и с 
много подаръци. Майките пък по-
лучиха красиви кошници с цветя.

Традицията да се орисва пър-
вото бебе за годината в община 
Генерал Тошево датира от 2000 
година, а през 2011 година, по 
идея на младите майки в общи-
ната се включва и наричане на 
последното за годината бебе.

Орисниците са известни в 
славянската митология още ка-
то наречници, рожделници или 
съдници. Обикновено това са 
три сестри - феи, които се поя-
вяват край новороденото дете и 
му наричат (предсказват му съд-
бата). Според поверието първа-
та фея предсказва смъртта, вто-
рата болести, недъзи и беди, а 
третата - щастливите събития от 
живота. Вярвало се е, че нареч-
ниците са невидими и никой не 
може да ги чуе, освен майката 
или друга възходяща родствени-
ца на новороденото дете.

Достойни българи
В средата на миналата 

седмица, на специална цере-
мония в София, вестник „24 
часа“ раздаде своите награ-
ди „Достойните българи“. От 
2003 година досега един от 
най-тиражираните ежеднев-
ници у нас разказва истории 
за благородство, смелост и 
героизъм на наши съвремен-
ници. Истории, превърнали 
хората в символ на доброто.

Кампанията на вестник „24 
часа“ се проведе за 17 път в 
Националния дворец на кул-
турата в столицата. Среща 
там си дадоха обикновени 
българи, направили необик-
новени неща, проявявайки 
човещина и милосърдие.

На официалната церемо-
ния бяха наградени и фелд-
шерите от Филиала за спеш-
на и неотложна медицинска 
помощ в град Генерал Тоше-
во - Димитър Алексиев и Ди-
митра Димова.

През миналата година ис-
торията не медиците обико-

ли социалните мрежи и трог-
на мнозина. Тогава, на 26 
юли, Димитър Алексиев и Ди-
митра Димова, с помощта на 
санитарката Теодора Петро-
ва, спасиха без необходима-
та апаратура бебе, родено в 
шестия месец и с тегло едва 
850 грама. Наградата им бе-
ше връчена от заместник-ми-
нистъра на здравеопазване-
то Бойко Пенков. Само пре-
ди два месеца - на Бабин-
ден, двамата заедно с Теодо-
ра Петрова бяха наградени и 
от кмета на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров 
за извършеното добро дело.

Димитър Алексиев и Дими-
тра Димова станаха едни от 
700 отличени достойни бъл-
гари, откакто кампанията е 
създадена. Двамата ще по-
паднат и във виртуалната 
карта на доброто, която вест-
ник „24 часа“ ще създаде, за 
да направи още по-популяр-
ни историите на достойните 
българи.

Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пен-
ков и медиците от Генерал Тошево.

През миналата седмица подготовката на терена вървеше с пълна сила.

Крат К и 
н о в и н и
Полицията издирва кра-

дци, които на 11 март са за-
дигнали металните тръби от 
ограда на земеделска нива в 
района на село Вичево, об-
щина Генерал Тошево. Соб-
ственикът на терена е по-
дал сигнал, че са откраднати 
110 бр. метални тръби с ди-
аметър 1 цол, използвани за 
ограждение на земеделската 
нива. По случая е образува-
но досъдебно производство.

* * *
Районен съд - Генерал То-

шево одобри споразумение 
между Районна прокуратура - 
град Генерал Тошево, подсъ-
димите M.M.Б. и А.И.М. и тех-
ните адвокати за прекратява-
не на наказателно производ-
ство по силата на което:

Признава подсъдимите за 
виновни в това, че при усло-
вията на продължавано пре-
стъпление, като непълнолет-
ни, но разбиращи свойството 
и значението на извършеното 
от тях и са могли да ръково-
дят постъпките си, в съучас-
тие и като съизвършители са 
отнели чужди движими вещи 
и им налага наказание „ОБ-
ЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“.

Акция по залесяване в града
Близо седмица върви уси-

лена работа по подготов-
ка на терена, където Общи-
на Генерал Тошево планира 
да засади широколистни фи-
данки. Инициативата ще бъ-
де организирана по повод 21 
март - Световен ден на гора-
та. Мястото, което ще се за-

леси, се намира в перифери-
ята на града, срещу гробищ-
ния парк и е с площ от 2,5 дка. 
Целта на инициативата е да 
приобщи младото поколение 
към каузата за създаване на 
повече зелени пространства 
и опазване на горските пло-
щи в и извън населените мес-

та. Дръвчетата за акцията ще 
бъдат осигурени от Държав-
но горско стопанство Генерал 
Тошево.

Денят и часът за еко проя-
вата ще бъдат допълнително 
оповестени на интернет-стра-
ницата на Община Генерал 
Тошево и във фейсбук.
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Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в Община Генерал Тошево през 2019 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата Програма за 

развитие на читалищната 
дейност в Община Генерал 
Тошево е изготвена в изпъл-
нение на чл. 26а, ал.1 и ал.2 
от Закона за народните чита-
лища, въз основа на напра-
вените от читалищата в об-
щината предложения за дей-
ността им през 2019 година.

Изготвянето на Програма-
та цели да се постигне макси-
мален синхрон между дейст-
вията на местната власт, дър-
жавната политика в областта 
на културата, гражданското 
общество и самите народни 
читалища като културни и ин-
формационни центрове. Це-
ли се и тяхното по-нататъш-
но развитие и утвърждаване 
като основни и стабилни фак-
тори за развитие на култура-
та, реализиращи своята дей-
ност по принципите на граж-
данското общество и рабо-
тещи за културната идентич-
ност на общината, региона и 
страната

ІІ. ЧИТАЛИЩНА ИНФРА-
СТРУКТУРА

Читалищата са самостоя-
телни юридически лица с нес-
топанска цел, изпълняващи и 
държавни културно-просвет-
ни задачи, които се управля-
ват от настоятелства на база-
та на своите устави и дейст-
ващото българско законода-
телство.

На територията на Общи-
на Генерал Тошево работят 
24 народни читалища, които 
са регистрирани в Окръжен 
съд Добрич и в Регистъра на 
народните читалища към Ми-
нистерство на културата. От 
2017 г. насам те подават еже-
годно актуална информация 
за вписване в електронния 
регистър на читалищата.

До края на 2019 г. всички 
читалища следва да извър-
шат пререгистрация в Аген-
цията по вписванията - гр. До-
брич.

По силата на &4, ал.1 от 
преходните и заключителни 
разпоредби на ЗНЧ, на всич-
ки читалища бяха предоста-
вени за безвъзмездно полз-
ване читалищните сгради. В 
селата Люляково, Балканци, 
Рогозина, Калина, Йовково, 
Сноп, Петлешково, Присад и 
Росен читалищата се поме-
щават в една сграда заедно с 
кметствата и кметските наме-
стничества.

Всички читалища са склю-
чили с Община Генерал То-
шево договори за безвъз-
мездно ползване на предос-
тавените помещения за срок 
от 10 години, а договорите са 
заверени в службата по впис-
ванията към Районен съд - 
Генерал Тошево.

През м. ноември 2018 г. бе 
отнето правото на ползване 
на две от трите читалищни 
сгради, предоставени на НЧ 
с. Изворово, като за ползва-
не остана основната сграда /в 
бившето с. Долен извор/, къ-
дето е и седалището на чита-
лището.

В 15 от читалищата в об-
щина Генерал Тошево рабо-
тят читалищни библиотеки 
по смисъла на Закона за об-
ществените библиотеки - при-
тежават фонд над 3 000 биб-
лиотечни единици. Библиоте-
ките са регистрирани в регис-
търа на обществените биб-

лиотеки към Министерство 
на културата. В три от чита-
лищата работят библиотеч-
ни сбирки - фондът им е под 
3 000 библиотечни единици. 
В останалите шест читали-
ща е започнало набирането 
на литература за библиотеч-
на колекция, но те не разви-
ват библиотечна дейност. Пе-
риодично се провеждат дари-
телски акции за набиране на 
фонд за тях.

Читалищните библиотеки 
в гр. Генерал Тошево, с. Кар-
дам, с. Красен, с. Пчеларово 
и с. Спасово продължават да 
работят по устойчивостта на 
Програма «Глоб@лни биб-
лиотеки - България». Актив-
но се ползват оборудваните 
компютърни зали и предоста-
вения библиотечен хардуер и 
софтуер. Работниците в биб-
лиотеките преминаха курсо-
ве за обучение по програма-
та, а четири от тях - и едно-
годишен курс за придобиване 
на библиотечна квалифика-
ция по специалност «Библио-
текознание» по програма към 
Дирекция «Бюро по труда».

В НЧ «Светлина 1941” в гр. 
Генерал Тошево традицион-
но функционира Обединена 
детска школа по изкуствата, 
в която децата се обучават в 
класове по пиано, акордеон, 
народно пеене, поп и рок пе-
ене, народни танци, модерни 
танци и др.

С решения на Общинския 
съвет гр. Генерал Тошево на 
народните читалища, които 
не притежават собствена зе-
меделска земя, бе предоста-
вена безвъзмездно земедел-
ска земя от ОПФ - на НЧ в гр. 
Генерал Тошево, кв. Пастир, 
с. Люляково, с. Йовково, с. 
Сноп, с. Житен, с. Петлешко-
во, с. Присад и с. Росен. В из-
пълнение на тези решения, с 
читалищата са сключени до-
говори, заверени в службата 
по вписванията към Районен 
съд Генерал Тошево.

През 2019 г. всички читали-
ща следва да актуализират 
договорите за отдаването на 
тези земи под аренда.

ІІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Целите на народните чи-

талища са регламентирани в 
Закона за народните читали-
ща: да задоволяват потреб-
ностите на жителите на насе-
лените места, свързани с:

* развитие и обогатяване 
на културния живот, социал-
ната и образователната дей-
ност в населените места;

* запазване на обичаите и 
традициите на българския на-
род;

* възпитаване и утвържда-
ване на националното само-
съзнание;

* разширяване на знанията 
на гражданите и приобщава-
нето им към културните цен-
ности;

* осигуряване на достъп до 
културен продукт и информа-
ция.

С утвърждаването на на-
стоящата програма се цели 
институционално укрепване 
на читалищата в Община Ге-
нерал Тошево и утвърждава-
нето им като самоуправля-
ващи се културно-просветни 
средища с активни културни, 
информационни, социални и 
граждански функции и пови-
шаване на тяхната ефектив-
ност при реализацията на ос-

новните им цели.
Изпълнението на програ-

мата ще направи възможно 
реализирането на следните 
подцели, свързани с приори-
тетите на Община Генерал 
Тошево:

1. Опазване и разпростра-
нение на духовната и матери-
ална култура, характерна за 
общината, като част от нацио-
налното културно богатство.

2. Утвърждаване на чита-
лищата като място за социал-
но общуване и контакти, да-
рителски акции, място за кул-
турна интеграция на различ-
ните етнически общности и 
превръщането им в граждан-
ски форум и място за общест-
вен диалог.

3. Разширяване обхвата 
на читалищните дейности в 
обществено значими сфери 
чрез изграждане на инфор-
мационни центрове, провеж-
дане на обучителни програми 
и включване на читалищата в 
дейности, свързани с реали-
зиране на културен туризъм и 
съпътстващите го услуги и ат-
ракции.

4. Насърчаване участие-
то на народните читалища в 
трансграничното сътрудни-
чество чрез установяване на 
трайни и ползотворни меж-
дународни контакти на чита-
лищата, участието им в кул-
турни мрежи и засилване на 
междукултурния диалог.

5. Осигуряване устойчива 
подкрепа и стимулиране на 
народните читалища от об-
щината при реализирането 
на основните им дейности, 
поощряване на съвременни 
и иновативни форми на чита-
лищна дейност.

6. Подобряване материал-
но - техническата база на чи-
талищата и технологично об-
новяване на читалищните 
дейности на базата на защи-
тени проекти и участия в про-
грами за финансиране.

Очаква се реализацията на 
настоящата програма за раз-
витие на читалищната дей-
ност да доведе до:

- Развитие и обогатяване 
на културния живот в община 
Генерал Тошево;

- Задоволяване културните 
потребности на населението 
и осигуряване на равен дос-
тъп до прояви и услуги;

- Осигуряване на равен 
достъп до информация за 
всички слоеве на население-
то и активизиране на инфор-
мационния обмен на между 
читалищата и органите, осъ-
ществяващи културната по-
литика на местно ниво;

- Подобряване на качество-
то и ефективността на пред-
лагания културен продукт;

- Стимулиране развитието 
на любителското художестве-
но творчество и повишаване 
на художествено-творческите 
постижения на любителските 
състави и индивидуалните из-
пълнители от общината;

- Запазване на традициите 
и обичаите на населението на 
територията на общината и 
съхранение и популяризира-
не на културно-историческото 
наследство на общината;

- Институционално израст-
ване на народните читалища 
и повишаване на капацитета 
им като организации;

- Разширяване обхвата на 
читалищната дейност чрез 

привличане на по-широк кръг 
от населението, в т.ч. хора с 
увреждания, маргинализира-
ни групи и др.

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИ-
ЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИ-
ОРИТЕТИТЕ

За постигане на целите си, 
народните читалища извърш-
ват следните основни дейнос-
ти:

* уреждане и поддържа-
не на библиотеки и разви-
тие на библиотечна систе-
ма чрез внедряване на дина-
мика в библиотечния обмен 
и създаване на мобилен ин-
формационен и методически 
център;

* поддържане на електрон-
ни информационни мрежи и 
центрове за предоставяне на 
компютърни и интернет ус-
луги и ефективно използва-
не на информационните тех-
нологии;

* развиване на любителско-
то художествено творчество, 
като се търси премахване на 
разликите между общинския 
център и селата във възмож-
ностите за включване в худо-
жествени прояви и образова-
телни програми;

* организиране на школи, 
кръжоци, курсове, клубове, 
празненства, концерти, чест-
вания и други младежки дей-
ности, свързани с формиране 
и развитие на талантите на 
младите хора;

* събиране и разпростра-
няване на знания за родния 
край и публичната им презен-
тация;

* създаване и съхраняване 
на музейни колекции и вре-
менни експозиции съгласно 
Закона за културното наслед-
ство;

* развитие на културни, 
творчески и образователни 
програми за обмен в страна-
та и чужбина в областта на 
музиката, изкуството и култу-
рата.

През 2019 г. НЧ „Светли-
на 1941” ще работи по оси-
гуряването на устойчивост 
на реализираните вече про-
екти „Диалог между култури-
те”, „Общи корени - между-
народен фестивал на фол-
клорните танци”, „НЧ „Свет-
лина 1941” - информационен 
и културен център на човеш-
ката общност” и „Културни съ-
бития и културна инфраструк-
тура в община Генерал Тоше-
во”.

Библиотеките при 3 народ-
ни читалища - в гр. Генерал 
Тошево, с. Кардам и с. Изво-
рово, които през 2018 г. спе-
челиха проект към Министер-
ство на културата за закупу-
ване на литература за библи-
отеките, през 2019 г. ще рабо-
тят за популяризирането на 
ново набавената литература 
и повишаване броя на чита-
телите в библиотеките.

Съгласно чл. 26а, ал. 1 от 
Закона за народните читали-
ща, народни читалища в Об-
щина Генерал Тошево пред-
ставиха в Общинска адми-
нистрация своите писмени 
предложения за дейностите 
си през 2019 година.

Плановете се взети под 
внимание още при изготвя-
не на годишния Културен ка-
лендар на Община Генерал 
Тошево, включително и фи-
нансовия план към него, и се 
съхраняват в Община Гене-

рал Тошево - в отдел „Култу-
ра, вероизповедания и инте-
грация”.

Тези планове са взети пред 
вид при разработване на на-
стоящата програма.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА НА-
РОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Читалищата се финанси-
рат от субсидии от държав-
ния и общинския бюджет, как-
то и от собствени приходи, 
набирани от членски внос, 
дарения, наеми от земедел-
ска земя и ползвано читалищ-
но имущество, основни и до-
пълнителни дейности на чи-
талището, участия в проекти 
и програми за финансиране и 
други източници.

За развитие на своите дей-
ности през 2019 година 24-
те народни читалища от об-
щината ще получат държав-
на субсидия в размер на 427 
050 /четиристотин двадесет и 
седем хиляди и петдесет/ ле-
ва за 45 /четиридесет и пет/ 
субсидирани бройки при стан-
дарт за субсидирана бройка 9 
490 /девет хиляди четиристо-
тин и деветдесет/ лева.

В стандарта са включени 
разходи за обезпечаване на 
работна заплата, осигурител-
ни вноски и обезщетения на 
служителите, издръжка и раз-
виване на читалищни дейнос-
ти.

Няма увеличение на суб-
сидираната численост за на-
родните читалища от общи-
ната спрямо 2018 г.

Според разчетите в при-
етия бюджет на Община Ге-
нерал Тошево за 2019 годи-
на, народните читалища ще 
получат допълнителни фи-
нансови средства от общин-
ския бюджет в общ размер 
100 000 /сто хиляди/ лева, в 
т.ч. 17 220 /седемнадесет хи-
ляди двеста и двадесет/ лева 
дофинансиране с решение на 
Общински съвет от м. януари 
2019 г.

Предвидените средства 
за развитие на читалищните 
дейности в общината ще се 
използват както следва:

1. Дофинансиране с реше-
ние на ОбС - 2019 г. - 17 220 
лв;

2. Обезщетения при пен-
сиониране на служители /с. 
Преселенци, с. Росица/ - 7 
056 лв;

3. Дофинансиране на за-
плати и осигуровки на служи-
телите - 23 682 лв;

4. Дофинансиране м. май 
2018 г. - 22 580 лв;

5. Парно отопление и ел. 
енергия за библиотека и НЧ 
„Светлина 1941” - 9 000 лв;

6. Горива и отопление за 
читалищата по населени мес-
та - 2 850 лв;

7. Застраховка компютър-
ни зали „Глобални библиоте-
ки” - 640 лв;

8. Абонамент за перио-
дични издания - библиотека 
„Светлина“ - 900 лв; Абона-
мент за периодични издания - 
по нас. места - 2 200 лв;

9. СОТ за НЧ „Светлина - 
1941“ - 770 лв;

10. Застраховка на сгради 
и имущество, придобито по 
проекти - 3 252 лв;

11. Абонамент за пожаро-
известителна система в гр. 
Ген. Тошево - 710 лв.;

12. Абонамент за библио-
течен софтуер - библиотека 
„Светлина“ - 360 лв.;

13. Ремонт и оборудване 
на читалищни сгради - 8 780 
лв.

Освен посоченото дофи-
нансиране на читалищата от 
общинския бюджет, на осно-
вание чл. 23, ал. 2 от Закона 
за народните читалища, по-
ради недостиг на средства в 
читалищата за ремонт и под-
дръжка на сградите, в капита-
ловата програма на Община 
Генерал Тошево по бюджет 
`2019 са предвидени сред-
ства за ремонтни дейности на 
6 /шест/ и оборудване на 2 /
две/ народни читалища:

60 700 - основен ремонт по-
крив и избени помещения в с. 
Красен;

31 000 - ремонт голяма за-
ла в с. Пчеларово;

14 500 - ремонт стълбища 
и избени помещения в с. Ва-
силево;

12 000 - ремонт вход и 
стълбища в с. Люляково;

11 000 - ремонт стълбища в 
с. Преселенци;

8 300 - ограда на читалищ-
ния двор в с. Зограф;

11 000 - 2 бр. колички за из-
качване на стълби от инвали-
ди - НЧ „Светлина 1941“ и НЧ 
„Иван Вазов 1946“ кв. Пастир.

Очаква се през годината да 
започнат ремонтните дейнос-
ти по сградите на НЧ „Пробу-
да 1941“ с. Кардам и НЧ „Отец 
Паисий 1897“ с. Спасово, кои-
то ще се реализират с проект 
„Развитие на туристическия 
потенциал, опазване и попу-
ляризиране на общото на-
следство“, финансиран от Ев-
ропейския фонд за регионал-
но развитие по Програмата 
за трансгранично сътрудни-
чество „ИНТЕРРЕГ Румъния - 
България 2014 - 2020“.

Разработен е проект на 
Община Генерал Тошево по 
Програма „Черно море“, в 
който се предвиждат ремонт-
ни дейности по сградата на 
НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбо-
вик и други културни обекти.

През 2019 г. народните чи-
талища от общината за пър-
ви път ще имат възможност 
да кандидатстват със свои 
проекти пред МИГ - Балчик - 
Генерал Тошево - за финан-
сиране провеждането на кул-
турни събития през 2019 - 
2021 г.

По Културния календар на 
Общината за 2019 година, за 
реализиране на културни съ-
бития по населените места, 
организирани от читалища-
та или с тяхно участие, за на-
родните читалища са предви-
дени допълнителни финансо-
ви средства, които ще се пре-
доставят целево на народни-
те читалища - с отделни запо-
веди за всяка проява.

Съгласно разпоредбите на 
Закона за народните читали-
ща, всички средства, предос-
тавени на народните читали-
ща от държавния и от общин-
ския бюджет, се разпреде-
лят по читалищата от специ-
ална комисия. Сумите ще бъ-
дат включени в 24 договора 
за финансиране на народни-
те читалища през 2019 г. в из-
пълнение на настоящата про-
грама.

Те подлежат на отчет пред 
Община и Общински съвет 
Генерал Тошево относно це-
лесъобразността и законосъ-
образността на тяхното раз-
ходване.
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60 години Тошевска сатира
Преди повече от 60 години, 

през зимата на 1959, Георги 
Шивачев вече е написал дра-
матургичен материал в жанра 
САТИРА: сатирични миниатю-
ри с общо заглавие „Необик-
новено откровение”. Прочита 
го пред Георги Иванов Рашков 
/бай Жоро/ и режисьора Нико-
лай Николов. Материалът би-
чува пропуските и недостатъ-
ците в стопанския и култур-
ния живот на Генерал Тошево 
по онова време. Николов пое-
ма ангажимента и поставя ма-
териала на театрална сцена. 
И така около ПЪРВИ АПРИЛ 
1959 г. е първото представле-

ние на спектакъл, с което се 
поставя началото на сатирич-
ната самодейност в читалище 
„Светлина“. В тази постанов-
ка участват Димо Димов, Боян 
Денчев, братята Стоян и Ни-
кола Русеви, сестра им Мил-
ка Русева, Георги Коняров и 
др. Публиката се възхищава 
на талантливата игра на са-
модейците, ръководството е 

във възторг. Десетките изяви 
в обори и примитивни „уж те-
атрални“ салончета по села-
та показват жаждата на насе-
лението за културни забавле-
ния. С една дума - жанрът са-
тира се роди и в Генерал То-
шево. По същото време сати-
рични колективи се създават и 
в с. Стражица, Великотърнов-
ско, и в читалище „Искра” - гр. 
Казанлък.

Нашият сатиричен състав 
бързо набира скорост и дей-
ността му става жизнена не-
обходимост за публиката в на-
шия район. Георги Шивачев 
развихря въображението си и 

създава редица шедьоври, ка-
то използва мотиви от народ-
ните приказки с техните при-
казни герои и обвърза спек-
таклите с българските нра-
ви и обичаи. Облича героите 
в национални костюми и сла-
га в ръцете им атрибути, оли-
цетворяващи насилието, дик-
татурата, тоталитаризма: со-
пи, тояги, топори, боздуга-

ни, колчани със стрели, брад-
ви и какво ли още не. Нався-
къде колективът е посрещан и 
изпращан с овации и аплодис-
менти. Още от самото си съз-
даване, колективът е много се-
риозен конкурент на фестива-
лите и е един от водещите на 
национално ниво, заедно с ко-
лективите на Велико Търно-
во, Казанлък, Бургас, Кърджа-
ли, Хасково, София. На II Ре-
публикански фестивал е отли-
чен със златен медал и звани-
ето „Представителен“, което с 
гордост носи до 1992 г.

От 1970 г. в Генерал Тоше-
во се провеждат Дни на хумо-

ра и сатирата - в рамките на 
една седмица всяка година. 
Те дълги години бяха ембле-
ма на културния живот в града.

Благодарение на постигна-
тите резултати, от 1978 г. гр. 
Генерал Тошево се превър-
на във втория център на сати-
ричната самодейност в Бълга-
рия. Дните на хумора и сати-
рата започнаха да се провеж-

дат през година, в рамките на 
три дни. Те се откриваха с впе-
чатляващо шествие, при това 
с участието на най-известни-
те актьори - сатирици като Ге-
орги Парцалов, Стоянка Му-
тафова, Калчо Георгиев, Ал-
берт Анжел и др. Тук играха 
постановките си най-добрите 
сатирични самодейни колек-
тиви от страната, включител-
но и в средищните села от об-
щината.

Ръководители на колекти-
ва през годините са били Ни-
колай Николов, Георги Шива-
чев, Димо Димов, Тодор Геор-
гиев, Стойчо Стойчев, Богдан 
Красински.

През тези успешни за ес-
традната сатира години колек-
тивът се е развивал с активна-
та подкрепа на ръководствата 
на града, Окръжния и Нацио-
налния център за художест-
вена самодейност. Особено 
големи в това отношение са 
заслугите на Рада Въртунин-
ска, Стефан Стефанов и Ва-
сил Петров. Методическа по-
мощ на колектива са оказва-
ли изтъкнати специалисти ка-
то Атанас Воденичаров, Калчо 
Георгиев, Алберт Анжел и ре-
дица други.

Чест за всички участници в 
самодейния колектив е заслу-
женото признание към хората, 
допринесли много за култур-
ния живот на града - удосто-
яването на Георги Шивачев и 
Георги Рашков /бай Жоро/ със 
званието „Почетен гражданин 
на гр. Генерал Тошево“ през 
м. януари т.г.

В по-ранни години, за заслу-
ги към културния живот на гра-
да и особено към естрадната 
сатира, с тази чест за удосто-
ени и незабравимите Алберт 
Анжел и Георги Парцалев.

Възраждането на Театрал-
но-сатиричния колектив в на-
ши дни бе осъществено от 
днешния колектив с ръково-
дител Красимир Демиров, на 
чийто изяви се радваме вече 
три години.

март 2019 г.
Стойчо Стойчев

Сатиричният колектив на Генерал Тошево - завоювал златен медал на Републиканския фес-
тивал на естрадната сатира през 1964 в София.

В ъ з п о м и н а н и е
На 18.03.2019 г. се навършва 

1 година от смъртта на

Стоян Стоянов 
Янев

(80 години)
Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

О Б Я В А
за приемане на служба в доброволния резерв на 

български граждани, освободени от военна служба, 
без провеждане на конкурс

Със заповед №ОХ-182/ 19.02.2019 г. на министъра на отбра-
ната на Република България, са определени за приемане на 
служба в доброволния резерв, от български граждани освобо-
дени от военна служба, без провеждане на конкурс, 1260 (хи-
ляда двеста и шестдесет) вакантни длъжности от състава на 
Сухопътни войски, и 28 (двадесет и осем), от Военноморски-
те сили, по военни формирования и брой вакантни места, как-
то следва:

Военно формирование и дислокация/брой вакантни места:
В. Ф. 34200 - ШУМЕН - 17
В. Ф. 54230 - СТАРА ЗАГОРА - 9
В. Ф. 44200 - СТАРА ЗАГОРА - 7
В. Ф. 54140 - СТАРА ЗАГОРА - 45
В. Ф. 24620 - СВОБОДА - 17
В. Ф. 22220 - ЩР СЛИВЕН - 14
В. Ф. 22220 - РЛО СЛИВЕН - 11
В. Ф. 26260 - СЛИВЕН - 184
В. Ф. 28610 - СОФИЯ - 121
В. Ф. 32420 - РУСЕ - 8
В. Ф. 36540 - АСЕНОВГРАД - 16
В. Ф. 52340 - АСЕНОВГРАД - 67
В. Ф. 52130 - АСЕНОВГРАД - 92
В. Ф. 54900 - АСЕНОВГРАД - 29
В. Ф. 52280 - АСЕНОВГРАД - 17
В. Ф. 38630 - АСЕНОВГРАД - 15
В. Ф. 52260 - АСЕНОВГРАД - 5
В. Ф. 22160 - ПЛЕВЕН - 18
В. Ф. 54530 - ПЛОВДИВ - 7
В. Ф. 52760 - ПЛОВДИВ - 7
В. Ф. 26400 - БЛАГОЕВГРАД - 17
В. Ф. 54990 - ВРАЦА - 206
В. Ф. 56040 - БЛАГОЕВГРАД - 194
В. Ф. 28880 - БЕЛЕНЕ - 16
В. Ф. 56040 - ПЛОВДИВ - 53
56040 - ОТ СЪСТАВА НА В.Ф. 44220 - ПЛОВДИВ
В. Ф. 54470 - БЕЛЕНЕ - 42
В. Ф. 28330 - СМОЛЯН - 119
В. Ф. 42600 - МУСАЧЕВО - 14
В. Ф. 22280 - КОРЕН - 2
ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
В. Ф. 22480 - БУРГАС - 5
В. Ф. 56080 - ВАРНА - 4
В. Ф. 34590 - БУРГАС - 4
В. Ф. 22580 - ВАРНА - 5
В. Ф. 38010 - ВАРНА - 10

През 2019 година от обявените вакантни места за Сухопътни 
войски, ще бъдат окомплектовани не повече от 222 длъжности.

Срок за подаване на заявленията до 30.10.2019 година. По-
вече информация може да получите от офиса за водене на во-
енен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, как-
то от сайтовете на: ЦВО: www.comd.bg и МО: www.mod.bg. Об-
разци от формулярите и подробностите за кандидатстване са 
изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, 
ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите доку-
менти.

Покана за събрание
Управителният съвет на 

Кооперация „Производстве-
но-търговска Кооперация 
„Люляк“ ЕИК 124092741 със 
седалище и адрес на упра-
вление - село Люляково, об-
щина Генерал Тошево, об-
ласт Добрич, на основание 
чл. 16 от ЗК, свиква редов-
но годишно отчетно-изборно 
Общо събрание на член-ко-
операторите на коопераци-
ята, което ще се проведе на 
21.04.2019 година от 09:00 
часа в ресторанта на село 
Люляково, община Генерал 
Тошево, при следния дневен 
ред:

1. Утвърждаване решения 
на Управителния съвет за 
приемане на нови член-коо-
ператори и вземане на реше-
ние за изключване/освобож-
даване на член-кооператори.

2. Отчетен доклад на Упра-
вителния съвет за годината 
дейност на кооперацията за 
2018 година и изслушване на 
заключението на Контролния 
съвет.

3. Отчетен доклад на Кон-
тролния съвет за дейността 
му за 2018 година.

4. Приемане на годишния 
финансов отчет на коопера-
цията за 2018 година и взема-
не на решение по финансо-
вия резултат за 2018 година.

5. Вземане на решение за 
освобождаване от отговор-
ност на Председателя на ко-

операцията и членовете на 
Управителния и Контролния 
съвет.

6. Вземане на решение 
за освобождаване от длъж-
ност на Председателя на ко-
операцията и на членовете 
на Управителния и Контрол-
ния съвет поради изтичане 
на мандата. Вземане на ре-
шение за заличаване от Тър-
говския регистър на вписани-
те подгласници за попълване 
съставите на Управителния и 
Контролния съвет.

7. Определяне боря на чле-
новете на Управителния и на 
Контролния съвет; опреде-
ляне броя на подгласниците 
за попълване на състава на 
Управителния и Контролния 
съвет.

8. Избор на членове на 
Управителния съвет.

9. Избор на Председател 
на кооперацията.

10. Избор на членове на 
Контролния съвет.

11. Избор на подгласници 
за попълване на състава на 
Управителния съвет.

12. Избор на подгласници 
за попълване на състава на 
Контролния съвет.

При липса на кворум, на ос-
нования чл, 17, ал. 2 от Зако-
на за кооперациите, събрани-
ето ще бъде проведено в съ-
щия ден от 10:00 часа на съ-
щото място и при същия дне-
вен ред.

Обществено обсъждане
Сдружение с нестопанска 

цел „МИГ Балчик - Генерал То-
шево“ представя за обсъжда-
не проект за насоки за канди-
датстване по процедура чрез 
подбор на проектни предло-
жения по подмярка 19.2 / 
4.1 BG06RDNP001-19.261 
МИГ Балчик - Генерал То-
шево „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕ-
МЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ 
от Стратегията за Водено от 
общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ Балчик-Ге-
нерал Тошево“, финансира-
на от Програмата за разви-
тие на селските райони 2014 
- 2020 г.

Целта на процедурата е по-
вишаване конкурентоспосо-
бността на земеделието чрез:

- преструктуриране и раз-
витие на наличните матери-
ални мощности в стопанства-
та;

- насърчаване въвеждане-
то на нови технологии в про-
изводството и модернизация 
на физическия капитал;

- опазване на компонентите 
на околната среда;

- спазване стандартите на 
Европейския съюз (ЕС) и по-
добряване на условията в зе-
меделските стопанства;

- насърчаване на сътрудни-
чеството между земеделски-
те стопани

Общият бюджет на проце-
дурата е 391 160,00 лева. Ми-
нималният размер на общи-

те допустими разходи за един 
проект е левовата равностой-
ност на 10 000 евро, а макси-
малният размер е левовата 
равностойност на 50 000 ев-
ро при курс 1,9558 лева за 1 
евро.

По процедурата е предви-
дено изцяло електронно по-
даване и оценка на проект-
ните предложения, което ще 
се извършва чрез Информа-
ционната система за упра-
вление и наблюдение (ИСУН 
2020) с използването на Ква-
лифициран електронен под-
пис (КЕП).

Проектът на Насоки, включ-
ващи Условията за кандидат-
стване, Условията за изпъл-
нение и приложенията към 
тях по процедура се публику-
ват на основание чл. 26, ал. 4 
от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и 
коментари по горепосочени-
те документи могат да се из-
пращат в срок до 20.03.2019 
г. (включително) на следна-
та електронна поща: migbgt@
abv.bg .

Предложенията и комента-
рите следва да бъдат пред-
ставени в свободен текст, 
в рамките на електронното 
писмо (e-mail) или да бъдат 
приложени в отделен файл 
във формат „doc”, а не да бъ-
дат сканирани или нанасяни 
в отделните документи от па-
кета.

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 №215 от 06.03.2019 
година за допускане на изготвяне на Подробен Устройствен 
План - План за Регулация (ПУП-ПР), обхващащ УПИ XVIII-
общ и УПИ XIX-магазин в квартал 15 по плана на село Черно-
оково, община Генерал Тошево, с цел обединяване на имоти-
те и образуване на нов урегулиран поземлен имот и отрежда-
нето му за производство на електрическа енергия от възобно-
вяеми източници - фотоволтаична централа, предимно произ-
водствена зона - Пп, собственост на Николай Пенков Пенков.

Заповедта е в Общинска администрация - Генерал Тошево, 
звено „АННСР“, стая 412, където желаещите могат да се за-
познаят с нея.

 Абонаментната кампания на вестник “Добруджански глас” 
за 2019 г. продължава. Абонирането става в пощенските 
станции на общината и страната, при пощальоните, в редак-
цията на вестника и на РЕП. Цената е следната - за 1 месец - 
2 лева, за 6 месеца - 9 лева и за 12 месеца - 18 лева. Абони-
раните за 9 месеца имат право на 1 безплатна малка обява, 
а абонираните за цяла година - на 3 безплатни малки обяви.

Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали съ-
бития на територията на общината, за взетите от Общинския 
съвет и Общинска администрация решения - абонирайте се 
за вестник “Добруджански глас”!
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„Стик ГТ“ е сребърен медалист от
Държавно първенство по хокей в зала

Отборът по хокей на тре-
ва „Стик ГТ“ - град Генерал 
Тошево спечели сребърните 
медали от Държавното пър-

венство по хокей в зала за 
деца до 12 години. Надпре-
варата се проведе в спорт-
ния комплекс на санатори-

ално-оздравителен ком-
плекс „Камчия“ край Варна 
и събра най-добрите седем 
състава в тази възрастова 

група.
В първата фаза на тур-

нира тимовете бяха разде-
лени в два потока. Отборът 
на „Стик ГТ“ попадна в гру-
па „Б“, където бяха още със-
тавите на НСА и „Академик 
плюс“. В другата група бяха 
разпределени тимовете на 
„Хеброс“, „Вълците“, „Дунав“ 
и „Петър Берон“.

В двубоя за златните ме-
дали „Стик ГТ“ загуби от 
спортен клуб по хокей на 
трева „Вълците“ - град Хар-
манли. На фона на сериоз-
ната конкуренция, сребър-
ните медали са отличен 
атестат за работата, която 
се върши в клуба от Гене-
рал Тошево. Голмайстор на 
отбора стана Румислав Ста-
нимиров, който реализира 9 
попадения. Дея Гойкова по-
лучи отличие за най-малък 
участник в надпреварата, а 
за най-добър защитник на 
турнира беше избран Тодор 
Йорданов.

- Искаш ли да знаеш как да свалиш всяко момиче, което ти 
хареса, бързо и лесно?

- Разбира се.
- Много е просто - десен бутон на мишката и след това 

„запази изображението“…

Една учителка попитала един ученик:
- В какво глаголно време е глагола „ще кротувам“?
- В Бъдеще Невъзможно! - отговорил той.

* * *
Нищо не сближава хората така, както един и същ въпрос 

на изпита.

Виц на броя

Отборът на „Стик ГТ“ със сребърните медали и купата за второто място от 
ДП по хокей в зала.

Културен афиш
25 март - Изложба на рисунки от конкурса „Най-забав-

на рисунка“. Откриване - в читалището. Награждаване на 29 
март.

26 март - „Усмихни се и светът ще се усмихне с теб!“ - 
среща в 16 ч. с Клуб на учителите в пенсионна възраст в 
библиотеката.

27 март - „Смехът е здраве“ - тематична среща с учени-
ци от СУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Хр. Смирненски“ в библио-
теката.

28 март - „60 години сатира“! Постановка „За снахи и све-
кърви“ - комедия по текст и режисура на Красимир Демиров 
с участието на Самодеен театрален колектив „Георги Ши-
вачев“ при НЧ „Светлина - 1941“. В залата на читалището 
от 18 ч.

29 март - 10 ч. - Откриване на ХIV Карнавал „Голямата ус-
мивка ” 2019: Карнавално дефиле/Представяне на участни-
ците/Награждаване.

1 април - „Аламинут“ - спектакъл с участието на Робин Ка-
фалиев, Таня Кожухарова, Атанас Бончев - Наката. В чита-
лището от 18 ч.

„аЛ а м и Н у т  Н а  ж и В О“
На 1 април от 18:00 часа в НЧ „Светлина - 1941“ - град Ге-

нерал Тошево ще гостува известното комедийно телевизион-
но шоу „Аламинут“. Освен познатите имена от малкия екран 
Робин Кафалиев, Таня Кожухарова и Атанас Бончев - Наката, 
в сценичното шоу участие ще вземат и младите им колеги от 
Театрално-музикален център Иван Иванов, Росица Кехайова 
и Яцек Янков. Танцовата формация и бенд оркестър на Арт 
академия „Балкани“ пък ще допринесе още повече за доброто 
настроение по време на спектакъла.

На Международния ден на хумора и шегата целият този 
екип, в реално време, пред очите на публиката ще се превъ-
плъти в хаотично-динамичния мравуняк, по-известен като... 
„Телевизията“. Естествено, всичко това е съпътствано с ре-
дица недоразумения, гафове, недомислици и много, много... 
смях! И всичко това поднесено с богат коктейл от светлини, 
музика и танци!

В този спектакъл ще има само чист български хумор! Както 
самите създатели на шоуто казват: „Стане ли дума за хумор - 
не се шегуваме!“ Заповядайте!

Съдът влиза в училищата 
с образователна цел

Районен съд - Генерал То-
шево подема образователна 
кампания под надслов „Децата 
и съда“ сред учениците в Об-
щина Генерал Тошево с под-
крепата на Регионалното уп-
равление по образованието в 
град Добрич.

Целевата група са деца от 
четвърти до седми клас, кои-
то досега не са попадали в об-
хвата на работа на Районен 
съд - Генерал Тошево с уче-
ници. Целта на кампанията е 
те да научат повече за съда и 
съдебната система в Републи-
ка България чрез изнасяне на 
тематични лекции съобразени 
с възрастовата им група, как-
то и предоставяне на инфор-
мационни брошури изготвени 
от съда.

За първи път съдебна инсти-
туция в лицето на Районен съд 
- Генерал Тошево организи-
ра кампания в такъв мащаб по 
собствена инициатива.

Лекциите ще бъдат изне-
сени от магистрати и съдебни 
служители във всички общин-
ски училища с основни кла-
сове: СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. 
Генерал Тошево, ОУ „Христо 
Смирненски“ гр. Генерал Тоше-
во, ОУ Васил Левски - с. Пре-

селенци, ОУ „Христо Ботев” - с. 
Кардам, ОУ „Йордан Йовков” - 
с. Красен и ОУ „Йордан Йовков” 
- с. Спасово.

Като последващо събитие 
Районен съд - Генерал Тошево 
ще организира конкурс между 
учениците от училищата, взе-
ли участие в образователната 
инициатива за рисунка на тема 
„Съдът през погледа на деца-
та“. Всички рисунки ще бъдат 
организирани в изложба в сгра-
дата на Районен съд - Генерал 
Тошево. Комисия, съставена от 
магистрати и служители на съ-
да, ще номинира по три най-до-
бри рисунки от всяко училище, 
а една рисунка от всички пред-
ставени, ще бъде обявена за 
големия победител в конкур-
са. Авторите на отличените ри-
сунки ще бъдат поканени в Ра-
йонен съд - Генерал Тошево на 
16 април - Деня на Българска-
та Конституция и професиона-
лен празник на юристите за да 
получат награди за проявеното 
творчество и старание.

С реализирането на тази 
кампания Районен съд - Гене-
рал Тошево ще допринесе за 
повишаване на правната кул-
тура на учениците от основни-
те класове .

 Симона Йорданова от град Генерал Тошево, в момента 
ученичка в СУ „Св. Климент Охридски” град Добрич, е удос-
тоена с едногодишна стипендия от Министерството на кул-
турата. Талантливата певица спечели безапелационно 12 
Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи” - Русе, в 
трета възрастова група (14-17 г.), като след нея се наредиха 
възпитанички на НУФИ „Филип Кутев” Котел.

Освен първото място в конкурса, талантливото момиче бе 
наградено и със стипендия от Министерство на културата, 
тъй като конкурсът в Русе е включен в програмата на Минис-
терството за закрила на деца с изявени дарби.

Малко по-рано през месеца, като лауреат на Национал-
ния конкурс „Пиленце пее”, тя получи покана да участва в 
предаването на БНТ „Иде нашенската музика” по повод на-
ционалния празник 3-и март.

Изгодни оферти
НАЕМАМ земеделска земя в землището на община Генерал 

Тошево. Изплащам годишна рента в размер на 110 - 130 лева в за-
висимост от категорията и местоположението на земята. Телефон 
за връзка: 0887/ 217 411.

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

ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100 кв. м. 
и прилежащо дворно място 100 кв. м. Цена по договаряне. Теле-
фони за връзка: 0877/167-883. 0888/430-187.

ТПК „Труд“ отдава помещения под наем в сградата на админи-
страцията на ул. „Трети март“ №5, 2 етаж. За справки: 05731/23 22.


