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146 години от обесването на Васил Левски.

Поклон пред делото на Апостола!
С поклонение пред памет-

ника на Васил Левски в Цен-
тралния градски парк на Ге-
нерал Тошево беше отбеляза-
на годишнината от гибелта на 
Апостола на свободата. Преди 
146 години на 6 февруари (то-
гава в сила е Юлианският ка-
лендар) Васил Иванов Кунчев 
е обесен в околностите на Со-
фия. Мястото на бесилото му 
се намира в центъра на днеш-
ната столица, където сега се 
издига негов паметник.

На 19 февруари точно по 
обяд кметът на Община Ге-
нерал Тошево Валентин Ди-
митров, служители от общин-
ска администрация, предста-
вители на политически партии 
и движения, културни и обра-
зователни институции и много 
признателни граждани и уче-
ници положиха венци и цветя 
пред бюст-паметника на Ва-
сил Левски, който беше открит 
на 22 септември миналата го-
дина. Близо двеста присъст-
ващи сведоха глава в знак 

на признателност и с минута 
мълчание отдадоха почит на 
Апостола.

Както на много други места 
в цялата страна, така и в град 
Генерал Тошево годишнината 
от обесването на Васил Лев-
ски беше отбелязана на 19 
февруари. Според историче-
ските данни Апостолът на сво-
бодата е обесен на 18 февруа-
ри 1873 г., но традиционно да-
тата се отбелязва на 19. Раз-
минаването се дължи на тех-

ническа грешка, която продъл-
жава да се разпространява, 
тъй като тя не е коригирана в 
учебниците по история. През 
1916 г., когато България пре-
минава от Юлианския към 
Григорианския календар или 
от стар към нов стил, се при-
ема поправка от 13 дни . За 
събитията, случили се преди 
1 март 1900 г., необходимата 
поправка обаче е 12 дни. Въ-
преки това, за някои събития, 
станали през 19 век, погреш-
но се добавят 13 дни. Така на-

пример рождената дата на Ва-
сил Левски (6 юли) се отбе-
лязва правилно - 18 юли по 
нов стил. Що се касае до да-
тата на обесването на Васил 
Левски - 6 февруари 1873 г. по 
стар стил, отговаря на 18 фев-
руари по нов стил, а не на 19 
февруари.

Датата на гибелта на Апос-
тола обаче е просто цифра в 
безвремието, защото величи-
ето на Васил Левски далеч не 
се изчерпва с това, което той 

е направил докато е жив Заве-
щанието, което оставя на нас 
- бъдещите поколения е едно 
от най-големите съкровища, 
до които можем да се докос-
нем. Понякога то се крие до-
ри в някои съвсем прости не-
гови думи, които обаче днес 
звучат по-актуални от всякога. 
Личността на Левски събира в 
себе си толкова качества и до-
бродетели, че дори днес, кога-
то масово сме разединени, по-
читането на героя успява да 
ни обедини.
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Поздрав на кмета
Уважаеми жители на община Генерал Тошево,
Преди 141 години, след петвековно османско робство, 

България възкръсва за нов живот на европейската полити-
ческата карта. Могъщата турска империя признава свобо-
дата на един изстрадал, но корав народ.

На 3 март 1878 г. е подписан Санстефанският мирен до-
говор, с който отбелязваме края на Руско-турската освобо-
дителна война. Война, която за нас, българите, е символ 
на успеха в националните борби, символ на мечтите, сим-
вол на национално самочувствие и достойнство. Символ 
на новото начало.

Затова и 3 март е ден за празнуване, ден за преклоне-
ние, но и ден за размисъл. Ден, който ни призовава да бъ-
дем единни. Да помним националните идеали и да пазим 
историческата си памет. Ден, който ни кара да пазим жи-
ви заветите на апостолите, за да имаме достойно бъдеще.

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
Валентин Димитров

Кмет на община Генерал Тошево

Бъдете здрави, самодейци!
Уважаеми самодейци,
Уважаеми културни дейци,
Приемете най-сърдечните ми благопожелания по повод 

1 март - Ден на любителското творчество и самодейността!
Любителските художествени състави от нашата община 

неведнъж са се представяли отлично на престижни сцени 
в региона и страната. Много са съставите и самодейците, 
които пазят живи народните традиции и разкриват красо-
тата на Добруджанската фолклорна съкровищница, а това 
стои в основата на националното ни самочувствие.

Самодейността, скъпи творци, е неизмеримо състояние. 
Тя е магия, която често предизвиква аплодисменти и емо-
ции, многократно по-бурни и истински от съпътстващите 
професионалното изкуство.

Затова продължавайте тази мисия! Продължавайте да 
пазите българския дух и традиция с чувство за отговорност 
към поколенията!

Желая ви здраве и все по-големи успехи!
Честит празник!

Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево

„Попитай кмета“
Общинска администра-

ция Генерал Тошево ка-
ни всички граждани, които 
имат въпроси и предложе-
ния към кмета на Общината 
и неговия екип, на публична 
среща „Попитай кмета”. Тя 
ще се проведе на 28 фев-
руари (четвъртък), от 10:30 
часа в Клуб на пенсионера 
„Кураж“ на ул. „Васил Лев-
ски“ (улицата на услугите).

Целта на кампанията „По-

питай кмета” е чрез диалог 
да направи гражданите ре-
ални участници в управле-
нието. В рамките на ежеме-
сечната среща те ще могат 
да отправят питания и пред-
ложения към кмета на Об-
щината и неговите замест-
ници. Въпроси ще могат 
да се задават и предвари-
телно. Адреси за изпраща-
не: mail@toshevo.org или на 
тел: 0887/820611.

К рат К и 
н о в и н и

За първи път в град До-
брич ще се проведе шоуто 
„Добруджа търси таланти“. 
Проектът е под патронажа 
на Красимир Кирилов - Об-
ластен управител на Област 
Добрич и ще се реализира от 
Народно читалище „Добрич - 
2017“ - град Добрич.

Повече подробности за 
самото шоу „Добруджа тър-
си таланти“ и кастинга в град 
Генерал Тошево може да на-
мерите в следващия брой на 
вестник „Добруджански глас“.

* * *
Община Генерал Тошево 

кани всички граждани и гости 
на града на честванията по 
случай Националния празник 
на България - 3 март от 10:00 
часа пред паметника на Им-
ператор Александър Втори.

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров и заместник-кметът Деян Дими-
тров положиха венец пред паметника на Васил Левски и се поклониха пред героичната смърт 
на Апостола.

Четири дни след откриването голямото сърце в Генерал Тошево то беше напълнено с 
пластмасови капачки. Те вече са изкарани и опаковани, за да бъдат транспортирани до мор-
ската ни столица, където на 13 април ще се проведе на голяма акция по предаване на пласт-
масови капачки. Както посочихме предния път, те ще бъдат дарени за закупуване на специа-
лизирана детска апаратура в АГ болница - Варна.
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Нови две проектни предложения по 
програма „Черноморски басейн“ 2014-2020

Община Генерал Тошево и Исторически музей - Генерал Тошево представиха проекти, 
насочени към развитие на културно-историческия туризъм в общината

Община Генерал Тошево 
като водещ партньор пред-
стави проектно предложе-
ние „Развитие и популяризи-
ране на общото наследство“. 
Партньори по проекта са об-
щина Мурфатлар, Румъния 
и град Болград, Украйна. Ос-
вен съвместни културни съ-
бития в проектното предло-
жение са заложени и инфра-
структурни дейности - осно-
вен ремонт на Народно чита-
лище „Дора Габе - 1940“, се-
ло Дъбовик, обновяване на 
околното пространство на 
Културен дом в град Мурфат-
лар и възстановяване на па-
метник на архитектурата - ле-
тен павилион „Малевински“ в 
град Болград.

Общата стойност на про-
ектното предложение е 1 147 
440 евро, като за българската 
страна предвидените сред-
ства са 435 000 евро.

Проектното предложение 
на Исторически музей - Ге-
нерал Тошево е „Отваряне 
на Културните прозорци към 
общото наследство“, с водещ 

партньор по проекта Архео-
логически музей - град Ман-
галия, Румъния и партньор - 
неправителствена организа-
ция „Astghatsolq“ от град Ере-

ван, Армения. При одобрение 
на проектното предложение, 
Историческия музей в града 
ще проведе няколко културни 
събития и ще получи модер-

но оборудване за дигитализа-
ция на културно-историческо-
то наследство. Предвидените 
средства за българския парт-
ньор са 232 000 евро.

Стартира данъчната
кампания за 2019 година

От 19 февруари старти-
ра кампанията по плаща-
не на местни данъци и так-
си за годината в община Ге-
нерал Тошево. В тази връзка 
публикуваме информация за 
различните видове данъци и 
сроковете за тяхното запла-
щане.

Туристически данък
Месечните декларации за 

брой реализирани нощувки 
за предходния месец се по-
дават до 15 число на теку-
щия месец.

Данък моторни превозни 
средства /ДМПС/

Данък МПС се внася на 
две равни вноски през 2019 
г., като първата вноска тече 
до 30 юни, а втората е от 1 
юли до 31 октомври 2019г. 
При заплащане на целия да-
нък в периода до 30 април 
2019 ползвате 5 % отстъпка.

Данък недвижим имот и 
Такса битови отпадъци /ДНИ 
и ТБО/

ДНИ и ТБО се внася на 
две равни вноски през 2019 
г., като първата вноска тече 
до 30 юни, а втората е от 1 
юли до 31 октомври 2019г. 

При заплащане на цялата 
сума в периода до 30 април 
2019 ползвате 5 % отстъпка.

Такса куче
На 31 март 2019 г. изти-

ча срокът, в който се запла-
ща такса за притежаване на 
куче. Таксата е в размер на 
5 лева.

Задълженията се изпъл-
няват доброволно в законо-
установените срокове, чрез 
плащане:

- на касата на МДТ в стая 
109 в сградата на Общината 
на адрес: ул. Васил Априлов 
№5, с работно време от 8:00 
до 12:00 и от 13:00 до 16:30 
часа.

- Безкасово с пощенски 
запис или с платежно на-
реждане /вносна бележ-
ка/ по сметка: IBAN BG44 
CREX 9260 8414 7087 00, 
BIC:CREXBGSF - Токуда 
банк. Кодове за видове пла-
щане: Патент - 441400, ДНИ 
- 442100, ДМПС - 442300, 
ТБО - 442400, Туристически 
данък - 442800, Такса куче - 
448013, Местен данък /3%/ - 
442500, както и в касите на 
Easy pay в цялата страна.

Кметът на общината инспектира как вървят 
строителните дейности в село Дъбовик

В момента в селото на Дора Габе се извършва ремонт на главния път и 
подмяна на пешеходните площи пред кметството

Първите хубави дни през 
2019 година позволиха въз-
обновяване на строително-
монтажните работи по про-
ект: „Повишаване достъп-
ността до TEN-T мрежата в 
транс-граничен район Не-
гру Вода - Генерал Тошево“, 
по който изцяло ще се реха-
билитира път DOB 3032 (ІІ-
29 Добрич - Генерал Тоше-
во) - Дъбовик, дълъг 4,5 км, 
както и полагане на трото-
ари по улица „Десета”(вход 
от село Равнец до центъра 
на село Дъбовик). В момен-
та на инспекцията от стра-
на на кмета Валентин Ди-
митров се поставяха бор-
дюрите по главния път в се-
лото.

Заедно с това, със сред-
ства осигурени от общин-
ския бюджет в размер на 18 

600 лв. с ДДС, пред кмет-
ството в село Дъбовик вече 
тече ремонт на тротоарите. 

Освен това ще бъдат обно-
вени стъпала, водещи в ад-
министративната сграда, а 

за улеснение на труднопо-
движните жители на селото 
ще бъде поставен парапет.

Отпускат стипендии на
специалисти за започване на
работа на научни длъжности

Председателят на Сел-
скoстопанската академия 
проф. д-р Васил Николов про-
веде работна срещна с колек-
тива на Добруджански земе-
делски институт - край град 
Генерал Тошево. На дискуси-
ята беше обсъдено текущо-
то състояние на Академия-
та, резултатите от провежда-
ните реформи, състоянието, 
направленията на научната 
дейност и перспективите за 
развитие на Добруджанския 
земеделски институт.

Проф. Васил Николов из-
рази притеснение от нама-
ляването на броя на учени-
те в Академията през години-
те. Той посочи, че сегашната 
форма на организация на на-
учната дейност, при която съ-
отношението на учените към 
помощния състав е 1:3, е не-

ефективна. „Необходимо е 
да се работи за увеличава-
не на броя на учените, чрез 
постепенно трансформиране 
на местата за научно-техни-
ческия състав“, заяви той.

В тази връзка Управител-
ният съвет на Селскостопан-
ска академия е приел реше-
ние, за отпускане на стипен-
дии, за подпомагане на спе-
циалистите, които желаят да 
повишат образователната си 
степен, за да имат възмож-
ност да започнат работа на 
научни длъжности. „Научна-
та дейност трябва да се ръ-
ководи от хабилитираните 
учени и да се извършва от 
асистенти и докторанти, кои-
то имат ясна перспектива за 
бъдещо развитие“ - отбеляза 
още председателят на акаде-
мията.

Покана за събрание
Настоятелството на Народ-

но читалище ,,Св. Св. Кирил 
и Методий - 1897”, село Пче-
ларово кани всички действи-
телни членове на читалище-
то на 05.03.2019г. (вторник) от 
10:00 часа на отчетно избор-
но събрание в залата на чита-
лището.

Отчетно-изборното събра-
ние ще се проведе при след-
ния дневен ред:

1. Избор на нови членове;
2. Отчет на Читалищно-

то настоятелство за дейност-
та на читалището за периода 
2018 г.;

3. Отчет на проверителната 
комисия за 2018 г.;

4. Приемане бюджета на 
читалището за 2019 г.;

5. Приемане на насоки за 
работата на читалището;

6. Приемане на културния 
календар на читалището за 
2019 г.;

7. Определяне размера на 
членския внос;

8. Избор на ръководни орга-
ни на читалището - настоятел-
ство, председател и провери-
телна комисия;

За законността на изборно-
то събрание, присъствието на 
всички членове на читалище-
то е желателно. При липса на 
кворум събранието ще се про-
веде в същия ден от 11:00 ча-
са.

Читалищно настоятелство 
на НЧ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий - 1897“ - село Пчеларово

КратКи новини
Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъ-

димия Р.К.Н. за това, че е управлявал лек автомобил след употре-
ба на амфетамин и метамфетамин, установено по надлежен ред, 
поради което му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок 
от 3 м., като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за 
срок от 3 г. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 м.

* * *
Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъ-

димия Е.Р.И. за това, че управлявал лек автомобил, след употре-
ба на амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежен 
ред, поради което му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за 
срок от 3 м., като отлага изтърпяването на така наложеното наказа-
ние за срок от 3 г. и лишаване от право да управлява МПС за срок 
от 12 м.

* * *
Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъ-

димия С.М.Н. за това, че без надлежно разрешение по чл.73, ал.І и 
чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекур-
сори и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за раз-
решение на дейностите по чл.73, ал.І от ЗКНВП, придобил и държал 
високо рискови наркотични вещества поради, което му налага нака-
зание „Лишаване от свобода” за срок от 3 м., като отлага изтърпя-
ването на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 г.

Пълни с добруджанско вино кани, много настроение и музи-
ка белязаха и тази година деня на лозаря Трифон Зарезан в с. 
Кардам. Празникът в крайграничното село продължи до вечер-
та, като мъжете празнуваха , за да родят лозята много гроз-
де, да са здрави всички стопаните, и да има добра реколта.

При одобрение на проектното предложение, Историческия музей в града ще проведе някол-
ко културни събития и ще получи модерно оборудване за дигитализация на културно-истори-
ческото наследство.

Момент от работните дейности в село Дъбовик.
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Нова изложба беше открита в Историческия музей
На 15 февруари лириката 

влезе в Исторически музей 
- Генерал Тошево под фор-
мата на гостуваща изложба 
„Поезията на камъка” на На-
ционален музей „Земята и 
хората” - София.

Изложбата е представена 
с 8 броя постери с размери 
100 х 70 см. Нейни автори 
са Живка Янакиева и Свет-
ла Енчева. Посетителите 
могат да видят още камъ-
ни и минерали, които са да-
рение на музея и ще доби-
ят представа колко стара е 
връзката между късчетата 
нежива природа и най-съ-
кровените чувства в душа-
та на човека, от които чер-
пят вдъхновение поетите. 
В различни времена мно-
го автори използват мине-
ралите като символ на кра-
сота и съвършенство, като 
сравнение, за подчертава-
не красотата на природните 
явления - облаци, цветове 
на залеза, зелени полета и 
т.н. Много поети и писатели 
често използват алегории и 
образи, свързани с камъни 
в редица свои литературни 
творби.

Отделено е голямо вни-
мание на българската по-
езия със стихове от Вазов, 
Яворов, Дебелянов, Смир-
ненски, Лилиев, Багряна, 
Джагаров и много други. На-
правен е и специален под-
бор от портрети и шаржове 
на поетите от известни ху-
дожници.

Скъпоценните камъни 
често се използват за об-
разуване на прилагателни 
имена и в тези случаи те да-

ват по-точна характеристи-
ка на предметите. Срещаме 
определения като: рубинени 
уста (Христо Смирненски), 
кехлибарното лято и елма-
зена влага на Елисавета 
Багряна, изумрудена вери-
га (Николай Райнов), бисер-
ни слова (Йордан Кушев), 
мир гранитен (Иван Вазов), 
диамантни къдрици (Мара 
Белчева), алмазна роса и 
алмазна утрин на Николай 

Лилиев, ясписни вълни (Те-
одор Траянов).

Сравненията твърди ка-
то скала, чисти като кристал 
или „реч, като алмаз (Кирил 
Христов „Българската реч”), 
непомътен кристал (Димчо 
Дебелянов) се използват за 
оценка на висока степен на 
качество.

Виждаме света, оцветен 
с цветовете на дъгата с по-

етичното въображение на 
Христо Смирненски (пожар 
от злато и рубин), Христо 
Ясенов (греят будни изумру-
ди), Иван Вазов (небето със 
брилянти), Николай Лилиев 
(Затрептяха изумруди), Ки-
рил Христов (дъжд от изум-
руди), Теодор Траянов (про-
низва мрака възгорял ру-
бин), Николай Райнов (Въл-
на с вълна се сплита в изум-
рудена верига).

Качествата и стойности-
те на скъпоценните камъни 
са използвани за създава-
нето на символика, утвърди-
ла във всички културни ези-
ци постоянни представи за 
красотата на природните яв-
ления, облаците, цветовете 
на изгрева и залеза, зеле-
ните полета, морската шир, 
и разбира се, на човешките 
качества и отношения. Та-

зи традиция преминава не-
покътната и в съвременното 
литературно творчество, къ-
дето иносказателното при-
съствие на камъните днес 
изживява нов Ренесанс.

На откриването на излож-
бата учениците от креатив-
ните центрове „Актьорско 
майсторство“ и „Център за 
дизайн, модерно озеленя-
ване и екология“ към Про-
ект „Ръка за ръка със се-

мейството за интеркултурно 
професионално образова-
ние, създаващо лидери“ при 
Професионална гимназия 
по земеделие „Тодор Рачин-
ски” - град Генерал Тоше-
во прочетоха свои любими 
произведения на български 
и световноизвестни автори. 
Мобилната изложба ще ос-
тане в музея до средата на 
месец април.

Отлично представяне на ПГ по земеделие
на Европейската олимпиада по статистика.

Учениците на ПГ по зе-
меделие „Тодор Рачински“ - 
град Генерал Тошево за по-
реден път доказаха, че мо-
гат, знаят и се борят с пре-
дизвикателствата пред тях, 
като се класираха за втория 
национален кръг на Европей-
ската олимпиада по статис-
тика, организирана от МОН 
и НСИ. Инициативата се про-
вежда за втори път и е насо-
чена към повишаване на ста-
тистическата култура на мла-
дите хора, към насърчаване 
на тяхната любознателност 
и интерес към статистиката и 
нейната роля в живота на об-
ществото.

В огромната конкуренция 
на 624 ученици и 236 отбора 
от цялата страна, учениците 
на ПГ по земеделие „Тодор 
Рачински“, единствени от об-
ласт Добрич, се представиха 
повече от отлично. Пребори-
ха се с възпитаници на ико-
номически, математически и 
професионални гимназии от 
цялата страна и вече са до-
пуснати до втория етап от 
Европейската олимпиада по 
статистика.

В първия кръг на олимпи-
адата, отборите бяха разде-
лени в две възрастови кате-
гории - Категория А - за уче-
ници от Х - ХII клас, и Кате-
гория Б - за ученици от VIII 
- IX клас. В него участници-
те трябваше да попълнят он-

лайн три теста, всеки от кои-
то се състои от 10 въпроса от 
затворен тип:

Тест 1 - Основни познания 
по статистика;

Тест 2 - Използване на 
официалните източници на 
статистически данни;

Тест 3 - Интерпретиране 
на статистически текст;

Издържалите успешно 
тестовете от първия етап 
(сред които са отборите от 
ПГ по земеделие „Тодор Ра-
чински“) преминаха във вто-
рия, който е анализ на ста-
тистически данни по статис-
тическа тема. Този кръг ще 

продължи до 7 март, а отбо-
рите които се справят с него, 
ще се класират за финалния 
европейски етап.

В него ще участват побе-
дителите от националния 
кръг във всяка държава. По 
време на финалното състе-
зание отборите ще разпола-
гат с 36 дни (от 1 април до 6 
май), за да изработят двуми-
нутен видеоклип, в който да 
обяснят статистическа кон-
цепция.

Гимназията се представя 
от три отбора в състав:

Първи отбор - Станис-
лава Михайлова, Виктория 

Петрова и Георги Костов от 
XI a клас с ментор Ангел Ан-
гелов;

Втори отбор - Симона Ни-
колова; Василка Пламенова; 
Димитрина Великова от X a 
клас с ментор Ангел Ангелов;

Трети отбор - Красими-
ра Николова; Иван Весели-
нов; Стела Евтимова от VIII 
a клас с ментор Севдалина 
Бонева;

С представянето си уче-
ниците на ПГ по земеделие 
„Тодор Рачински“ доказаха, 
че работейки усърдно и за-
едно със своите учители мо-
гат да успяват.

Това са трите отбора на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, които се представиха отлично 
на Европейската олимпиада по статистика.

Учениците от креативните центрове бяха първите посетители на изложбата.

о Б Я в Л Е н и Е
Община Генерал То-

шево на основание чл. 91 
от Кодекса на труда и За-
повед на кмета на общи-
ната № 125/18.02.2019 
г ., във връзка с проект 
BG05M9OP001-2.010-0306 
„Нови възможности за зае-
тост в зелената система и 
благоустройство на Общи-
на Генерал Тошево“ по опе-
ративна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ 
2014 - 2020 г.“, обявява кон-
курс за длъжността „Дирек-
тор“ на Общинско социал-
но предприятие „Озеленява-
не и благоустройство“ в град 
Генерал Тошево.

1. Място на работа - град 
Генерал Тошево;

2. Характер на работата - 
организация, ръководство, 
контрол и отчитане на дей-
ността на социалното пред-
приятие, изготвяне на еже-
месечни планове и отчети;

3. Изисквания за заемане 
на длъжността:

а/ Образование - висше, 
образователна квалифика-
ционна степен „бакалавър“;

б/ Трудов стаж - 1 /една/ 
година;

в/ Управленска компетент-
ност; организационни уме-
ния; способност за плани-
ране и организиране на дей-
ността; комуникативност; 
умение за работа в екип; 
способност да предлага ино-
вационни решения;

4. Допълнителни условия, 
носещи предимство: упра-
вленски опит, компютърна 

грамотност;
5. Начин на провеждане 

на конкурса:
а/ Проверка на съответ-

ствието на представените 
документи с предварително 
обявените изисквания;

б/ Провеждане на интер-
вю с допуснатите кандидати;

6. Необходими документи:
- Заявление за участие 

в конкурса, адресирано до 
кмета на Община Генерал 
Тошево;

- Диплом за придобито 
образование, специалност, 
квалификация - копие;

- Документ удостоверя-
ващ стаж /трудова книжка, 
осигурителна, служебна и 
др./ - копие;

- Автобиография /СV/;
- Документи за професио-

нално - квалификационна 
степен, ако кандидатът при-
тежава - копие;

-Медицинско свидетел-
ство;

При подаване на докумен-
тите копията да са ясни и 
четливи.

7. Срок и място на подава-
не на документите:

Документите за участие в 
конкурса се подават всеки 
работен ден от 8:00 часа до 
17:00 часа в Информацио-
нен център на община Гене-
рал Тошево на адрес: град 
Генерал Тошево, ул. “Васил 
Априлов“ № 5 до 01.03.2019 
г. включително.

Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал 

Тошево

Отчетно-изборно събрание
Читалищното настоятелство при НЧ „Наука - 1940“ - село 

Зограф, община Генерал Тошево, свиква редовно отчетно-
изборно събрание на 05.03.2019г. (вторник) от 10:00 часа в 
залата на читалището при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на читалището за периода 2018 г.;
2. Отчет на Проверителната комисия за периода 2018 г. и 

приемане бюджета на читалището за 2019 г.;
3. Приемане на насоки за работата на читалището през 

периода 2019 - 2021 г. ;
4. Приемане на културния календар на читалището за 

2019 г.;
5. Определяне размера на членския внос;
6. Избор на ръководни органи на читалището - настоятел-

ство, председател и проверителна комисия;
7. Текущи;
При липса на кворум събранието ще се проведе на също-

то място в същия ден от 11:00 часа.
Читалищно настоятелство при НЧ „Наука - 1940“ - 

село Зограф

Покана за събрание
Читалищното настоятелство при Народно читалище 

„Йордан Йовков - 1896: - село Красен, община Генерал То-
шево, област Добрич, кани всички членове на читалище-
то на отчетно-изборно събрание на 6 март 2019 г. (сряда) 
от 10:00 часа в залата на читалището при следния дне-
вен ред:
1. Отчет на настоятелството за дейността на НЧ „Йордан 

Йовков - 1896“ за периода 2018 г.;
2. Отчет на Проверителната комисия за периода 2018г г.;
3. Приемане бюджета на читалището за 2019 г.;
4. Приемане на насоки за работата на читалището през 

периода 2019 - 2021 г.;
5. Приемане на културния календар на читалището за 

2019 г.;
6. Определяне размера на членския внос;
7. Избор на ръководни органи на читалището - настоятел-

ство, председател и проверителна комисия;
8. Текущи;

При липса на кворум събранието ще се проведе на съ-
щото място в същия ден от 11:00 часа.

Читалищно настоятелство при НЧ „Йордан Йовков - 
1896“ - село Красен
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Очаква ни много смях с комедийната
постановка „Мамино детенце“

На 6 март (сряда) в НЧ 
„Светлина - 1941“ - град Ге-
нерал Тошево ще гостува 
Държавен драматичен теа-
тър Търговище с комедийна-
та постановка „Мамино де-
тенце“. Представлението за-
почва в 18:00 часа, а цена-
та на билета е 6 лева и може 
да бъде закупен от касите на 
културната институция.

Сюжетната линия на пред-
ставлението „Мамино детен-
це“ ни среща с познатите ге-
рои от едноименната повест 
на големия български въз-
рожденец и революционер 
Любен Каравелов. Чорба-
джи Нено и жена му Ненови-
ца са един пародиен модел 
на патриархалното общество 
от възрожденска България. 
Чорбаджийството като съ-
словие, погълнато от трупа-
нето на пари, леност и пре-
небрежение към другите не 
може да възпита достойно 
за уважение поколение. Та-
къв е наследникът на чорба-
джийската фамилия - Никол-
чо. ”Крушата не пада по-да-
леч от дървото” е казал на-
родът. В комедията „Падане-

то на крушата срутва цялото 
дърво”.

Заглавието е насочено към 
децата и младежите, които 
могат да преоткрият дефе-
ктите на възпитанието и об-
ществото, огледани в криво-

то огледало на театралния 
спектакъл и литературната 
история, създадена от Лю-
бен Каравелов, в която съд-
бата на Николчо олицетворя-
ва краха на готованството и 
липсата на духовност.

Режисьор на постановка-
та е Съби Събев, а на сцена-
та ще излязат актьорите Ата-
нас Махнев, Йордан Любоми-
ров, Маргарита Маркова, Ни-
кола Шопов, Горица Радева и 
Цветан Колев.

Дерби на върха още в първия кръг след зимната пауза

Първенството в „А“ Областна
футболна група се подновява

На 2 и 3 март (събота и 
неделя) ще бъде поднове-
но първенството в „А“ Об-
ластна футболна група - Зо-
на „Изток“ с двубоите от 14 
кръг. След малко повече от 
три месеца зимна пауза, де-
ветте отбора от шампионата 
ще рестартират надпревара-
та в аматьорската група.

Още в първия пролетен 
кръг и на двата отбора от 

община Генерал Тошево - 
„Спортист - 2011“ и „Дружба“ 
им предстоят доста трудни 
двубои. На 2 март (събота) от 
15:30 часа „Спортист - 2011“ 
ще гостува в село Победа на 
лидера в първенството „Ор-
ловец - 2008“ в своеобраз-
ното дерби на кръга. По-ра-
но през сезона, когато двата 
състава се срещнаха в град 
Генерал Тошево, срещата за-

върши при резултат 2:1 в пол-
за на гостите от село Победа.

До момента тимът на „Ор-
ловец - 2008“ е тотален хеге-
мон в шампионата след като 
е спечелил 10 от общо 11 ма-
ча и е записал 1 равенство за 
внушителните 31 от 33 въз-
можни точки. Головата разли-
ка на „Орловец - 2008“ също е 
впечатляваща - 45:4. Отборът 
на „Спортист - 2011“ пък се 

намира на втора позиция, из-
оставайки с 6 точки зад лиде-
ра. На всички в клуба е ясно, 
че двубоят ще бъде изклю-
чително тежък и никой не си 
прави илюзии за лесен успех. 
Един такъв обаче ще добли-
жи „Спортист - 2011“ на три 
точки от върха и ще предос-
тави отлична възможност на 
момчетата за атака на първо-
то място в края на сезона.

Другият отбор от община-
та - „Дружба“ ще бъде до-
макин на „Интер“. Срещата 
ще се играе на празничния 3 
март (неделя) от 15:30 часа в 
село Люляково. През есента 
тимът на „Дружба“ изпитва-
ше сериозни трудности най-
вече с окомплектоването на 
състава. Момчетата трудно 
се събираха за своите сре-
щи и това се отрази неблаго-
приятно на резултатите. Ти-
мът записа своеобразен ан-
тирекорд, регистрирайки 12 
поражения в 12 двубоя. Сега 
с подновяването на първен-
ството отборът от село Лю-
ляково ще се опита да загър-
би случилото се през есента 
и ще излезе срещу „Интер“ в 
търсене на първи успех през 
сезона.

Останалите двубои в гру-
пата са: „Лозенец - 2015“ (До-
брич) - „Албена - 97“ (Обро-
чище) и „Добруджански спор-
тист“ (Стефан Караджа) - 
„Рилци“ (Добрич). Отборът на 
„Хр. Ботев“ (Стожер) този кръг 
ще почива.

През пролетта отборът на ФК „Спортист - 2011“ ще се опита да атакува върха в „А“ Об-
ластна футболна група - Зона „Изток“.

Нова година с едно ново неустоимо предложение от натурал-
ни сокове „Ботаника”. Вземете 3 литра 100% натурален ябълков 
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. Допълнителни 
отстъпки за клиенти на едро.

Осигурете си чаша здра-
ве всеки ден с нашите плодо-
ви сокове. Сто процента на-
турални, без добавени заха-
ри, консерванти и стабили-
затори. Истински вкус, който 
зарежда и тонизира органи-
зма, на изключително изгод-
на цена.

Очакваме вашите заяв-
ки (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!

- Тате, искам гадже за празника!
- И аз искам, но майка ти не дава!

Виц на броя

- Мамо, заведи ме на цирк!
- Защо да го правя? Който иска да види номерата 

ти, ще дойде вкъщи…

Постановката „Мамино детенце“ гарантира много смях и веселие.

 Абонаментната кампания вестник “Добруджански 
глас” за 2019 г. продължава. Абонирането става в по-
щенските станции на общината и страната, при поща-
льоните, в редакцията на вестника и на РЕП-овете. Це-
ната за 2019 година е следната: за 1 месец - 2 лева, за 6 
месеца - 9 лева и за 12 месеца - 18 лева. Абонираните за 
9 месеца имат право на 1 безплатна малка обява, а або-
нираните за цяла година - на 3 безплатни малки обяви.

И з г о д н И  о ф е р т И
НАЕМАМ земеделска земя в землището на град Генерал То-

шево. Предпочитан парцел между 40 и 60 дка. Изплащам годиш-
на рента в размер на 100 - 130 лева в зависимост 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 апартамент (ІІ етаж) в Генерал Тошево, ул. „Дими-
тър Благоев” №7 „а”. Справки на тел. 0877/396-988.


