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Деца озариха празника
със щастливи усмивки

Интересни забавле-
ния, игри, пъстри слънче-
ви усмивки, лъчезарни де-
ца, многоцветни балони, 
лакомства и много музика 
пред Ученическо общежи-
тие имаше за най-чакания 
празник на децата. В така-
ва атмосфера малчуганите 
от града посрещнаха Меж-
дународния ден на детето - 
Първи юни.

„Честит Първи юни, де-
ца, честит Международен 
ден на детето, честит праз-
ник на най-голямото богат-
ство, което имаме!...”, поз-
драви децата заместник-
кметът Георги Георгиев. Той 
не пропусна да отбележи, че 
Общинска администрация 
прави всичко възможно бъ-
дещото поколение да рас-
те здраво и можещо в една 
ползотворна и приятна об-
кръжаваща среда.

Деца от детските гради-
ни и училищата за поредна 
година се докоснаха до ма-
гията на първоюнското въл-
шебство. С приповдигнато 
настроение малки и попо-
раснали чаровни барборани 
се включиха в безброй инте-
ресни игри, щуро танцуваха 
на хитова музика и щедро 

завладяваха всичко около 
тях с усмивка. И още - сним-
ки, рисунки, анимации и вик-
торини белязаха най-запом-
нящия се за тях ден в годи-
ната.

Веселбата бе водена от 
Бате Краси, въплътен в ро-
лята на Злобил, който с не-
подправен хумор и веселие 
не спря да кара малчугани-
те да се усмихват.

Тази година двучасовото 
тържество за Деня на дете-
то се организира съвмест-
но от Център за подкрепа за 
личностно развитие - Цен-
тър за работа с деца, Об-
щински младежки съвет, 
Местната комисия за бор-
ба с противообществените 
прояви на малолетни и не-
пълнолетни и Община Гене-
рал Тошево.

Денят на детето е един от 
най-старите международни 
празници. Още през 1924 го-
дина Обществото на наро-
дите приема така наречена-
та Женевска декларация за 
правата на детето. В меж-
дународен мащаб Денят на 
детето е отбелязан за пър-
ви път официално през 1950 
година в 51 страни, сред 
които и България.

Подписа се договор за сътрудничество между
Община Генерал Тошево и Болградски район

На 29 и 30 май в Генерал 
Тошево гостува делегация 
от Болград, водена от кме-
та Сергей Димитриев. Цел 
на визитата е укрепване и 
развитие на сътрудничест-
вото между Община Гене-
рал Тошево и Болградски 
градски съвет, Одеска об-
ласт, Украйна.

В проведените диску-
сии бяха обсъдени възмож-
ностите за разширяване на 
трансграничното сътрудни-
чество и разработката на 
съвместни проекти по Ев-
ропейски програми. Двете 

общини подготвят два про-
екта за втората покана на 
програма „Черноморски ба-
сейн 2014-2020” по приори-
тет „Укрепване на трансгра-
ничните бизнес възможнос-
ти в туристическия и кул-
турния сектор”.

Първият от подготвяни-
те проекти има инвестицио-
нен характер и в партньор-
ство с Община Мурфатлар, 
Румъния, е насочен към ре-
конструкция на обекти на 
културно-историческото на-
следство в трите района - 
читалище и музейна сбирка 

„Дора Габе”, културен дом 
в Мурфатлар и лятната къ-
ща на Малевински - първи-
ят кмет на Болград. Къща-
та на Малевински е обяве-
на за паметник на архитек-
турата и историческото на-
следство в Украйна. Рекон-
струкцията е свързана и с 
предстоящите чествания 
през 2021 г. на 200-годиш-
нината от създаването на 
Болград.

Вторият проект ще се 
подготви от културните ин-
ституции и ще бъде ори-
ентиран към провеждане-

то на фестивали и панаири, 
представящи местни проду-
кти и традиции.

На 30 май 2018 г. кме-
тът на Община Генерал То-
шево Валентин Димитров 
и кметът на Болград Сер-
гей Димитриев подписаха 
договора за сътрудничест-
во, който е закономерен ре-
зултатот дълготрайното съ-
трудничество и партньор-
ски взаимоотношения меж-
ду Община Генерал Тоше-
во, Република България и 
Болградски район, Украйна, 
започнало през 1992 г.

Лятната академия
вече отвори врати

За вчера, 4 юни, бе насро-
чено официалното открива-
не на Лятна академия „Па-
тиланци” към Център за под-
крепа за личностно развитие 
- Център за работа с деца в 
Генерал Тошево. Тази го-
дина занятията ще продъл-
жат до 31 август, като съ-
гласно утвърдената програ-
ма са предвидени много раз-
влекателни игри и развлече-
ния, запознаване с историче-
ски обекти на територията на 
града и общината, участия в 
конкурси и множество други 
прояви..

В „Академията” са при-
ети деца навършили 7 го-
дини или навършващи тол-
кова през настоящата годи-
на, и ученици навършващи 
11 години през 2018 г. С по-
даването на заявлението за 
прием, родителите даваха 
съгласие децата им да бъ-
дат снимани и снимките да 
се публикуват в страницата 
на институцията в социална-

та мрежа Фейсбук и в мест-
ния печат. Във вестник „Доб-
руджански глас” редовно ще 
бъдат публикувани материа-
ли за инициативите на „Пати-
ланци” през целия период на 
програмата.

Съгласно утвърдения пра-
вилник децата и ученици-
те задължително участват в 
груповите занимания и пла-
нираните дейности. При аг-
ресивно поведение и из-
вършване на дейности, не-
отговарящи на възрастта на 
децата, вербална агресия и 
нецензурен език, нарушите-
лите се изключват от посе-
щение на Лятна академия 
„Патиланци”. Опитът от пре-
дходните години обаче до-
казва, че малчуганите с ин-
терес и желание посещават 
занятията, като взаимно си 
помагат и уважават.

Подробен материал за 
официалното откриване на 
академията ще бъде публи-
куван в следващия брой.

Акция на РУ на МВР
В навечерието на Меж-

дународния ден на дете-
то служители на РУ - Гене-
рал Тошево зарадваха пе-
тима малчугани от община-
та с подаръци. Децата полу-
чиха играчки и портфейли, 
в които да съхраняват цен-
ните си вещи. Наред с това 
те се запознаха с основни-
те задължения на полицая 
и принадлежностите, с кои-
то е оборудван всеки един 

от тях. Най-силно впечат-
ление им направиха белез-
ниците и пистолета. За фи-
нал петте деца - Роза, Нико-
лай, Гюзелджан, Емилия и 
Денислав, се качиха на па-
трулната кола за обиколка 
из града. Домакини на пре-
красното начинание бяха 
служителите от Център за 
обществена подкрепа, чия-
то дейност е насочена към 
деца в риск.

Важно съобщение!
От началото на тази година всички броеве на об-

щинския седмичен вестник „Добруджански глас” се кач-
ват на електронния адрес на Община Генерал Тошево, 
който е: www.toshevo.org. Това ще продължи и занапред. 
Всеки четвъртък може да прочетете цветния вари-
ант на новия брой на вестника!

Актьорът Краси Демиров наистина успя да създаде нео-
бикновена празнична атмосфера.
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Проект „Заедно
можем да продължим”

Наближава краят на Про-
ект № BG05M9OP001-2.004-
0012-C01 “Заедно можем да 
продължим” по Оперативна 
програма „Развитие на чо-
вешките ресурси”, за предос-
тавяне на интегрирани услу-
ги за ранно детско развитие 
на деца от 0 до 7 години, пси-
хологическа подкрепа и кон-
султация на бъдещи и насто-
ящи родители и формира-
не и развитие на родителски 
умения. Към настоящия мо-
мент продължава предоста-
вянето на услугата „Здравна 
консултация” имаща за цел 

превенция на детската за-
болеваемост, смъртност, ре-
довно наблюдение на здрав-
ното, физическото и психо-
моторното развитие на бебе-
тата и децата, както и създа-
ване на здравна и дентална 
култура в ранна детска въз-
раст.

Продължава и реализа-
цията на интегрираната ус-
луга „Семейно консултира-
не и подкрепа и формира-
не и развитие на родител-
ски умения”, в която по пред-
варително изготвен график 
специалистите в услугата - 

педиатър, гинеколог, юрист, 
психолог, медицинска сестра 
и социален работник работят 
с представители на целевите 
групи на място в двата кон-
султативни центрове по про-
екта в Генерал Тошево и Ва-
силево, както и на терен, об-
хождайки населените места 

извън средищния център.
Консултативните центро-

ве са отворени всеки рабо-
тен ден и всеки заинтересо-
ван може да получи инфор-
мация и консултация на мяс-
то или да се свърже по теле-
фон с ръководителя на цен-
тровете Дияна Дянкова.

Обява на Общината
На основание чл.44, ал.2 

от ЗМСМА, чл.91, ал.1 и ал.2 
и чл.92, ал.1 от Кодекса на 
труда, във връзка с чл.28, 
ал.6 от Закона за културно-
то наследство, чл.8, ал.5 от 
Закона за закрила и разви-
тие на културата и заповеди 
№044 от 12.01.2018 г., №144 
от 27.02.2018 г. и №339 от 
23.04.2018 г., Община Гене-
рал Тошево обявява конкурс 
за длъжността „Директор” на 
Исторически музей - Генерал 
Тошево.

Място на работа - Исто-
рически музей - Генерал То-
шево.

Характер на работа - ор-
ганизация, ръководство и 
контрол на цялостната рабо-
та в музея.

Правоотношението с ди-
ректора на музея е срочно - 
за срок от 5 години.

І. Изисквания за длъж-
ността:

А. Минимални изисква-
ния към кандидатите:

~ Образование - висше; 
образователно-квалифика-
ционна степен „магистър”.

~ Професионални направ-
ления: „История и археоло-
гия” и „Социология, антропо-
логия и наука за културата.

~ Професионален опит - 3 
години в съответното профе-
сионално направление.

~ Организационни умения, 
комуникативност, управлен-
ска компетентност, адаптив-
ност, нагласа за работа в 
екип, умения за планиране и 
контрол на дейността и взе-
мане на решения.

~ Познания за нормативна-
та уредба в областта на дви-
жимите културни ценности и 
музейното дело и за проце-
дурите за прилагането на за-
кона и подзаконовите актове.

Б. Като предимство се 
счита:

- Стаж в музей.
- Опит в областта на опаз-

ване на културното наслед-
ство.

- Управленски опит.
- Присъдени научни степе-

ни.
- Участие в разработване 

и реализация на програми и 
проекти.

- Компютърна грамотност.
ІІ. Начин на провеждане 

на конкурса:
~ Допускане по документи 

и разглеждане на представе-
ните концепции.

~ Защита на концепция за 
дейността и развитието на 
Исторически музей - Генерал 
Тошево за период от 5 годи-
ни, подробно разработена за 
първата от тях.

~ Събеседване - познания 
по нормативната уредба, по 
управленската дейност, по 
административни, стопански, 
финансови и трудовоправни 
въпроси.

ІІІ. Необходими докумен-
ти за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в 
конкурса.

2. Документ за самолич-
ност (копие).

3. Професионална автоби-
ография.

4. Документ за завършено 
образование, специалност, 
квалификационна степен (ко-
пие).

5. Документи, удостоверя-
ващи продължителността на 
професионалния опит (ко-
пие).

6. Свидетелство за съди-
мост (в срок на валидност).

7. Медицинско свидетел-
ство (в случай, че кандидатът 
е прекъснал работа за пове-

че от 3 месеца или е първо-
начално постъпване на ра-
бота).

8. Копия от други докумен-
ти, удостоверяващи присъ-
дени научни звания, степе-
ни, допълнително-квалифи-
кационни степени и др.

Забележка: Ако сред пре-
доставените от кандидата ко-
пия на документи има такива, 
които са на чужд език, след-
ва те да са придружени от за-
верен превод на български 
език.

9. Концепция за дейност-
та и развитието на Историче-
ски музей - Генерал Тошево 
за период от 5 години, под-
робно разработена за пър-
вата, в обем не повече от 10 
страници - представя се в 7 
екземпляра, заверени от кан-
дидата с „Вярно с оригинала” 
и сложени в запечатани пли-
кове, поставени в отделен 
запечатан, непрозрачен и не-
надписан плик.

10. Концепцията трябва да 
съдържа:

а) анализ и оценка на със-
тоянието и дейността на му-
зея; основни проблеми на 
функционирането му;

б) тенденции и възможнос-
ти за развитието на музея ка-
то културно-просветен и нау-
чен институт и мястото му в 
националната музейна мре-
жа;

в) определяне на целите, 
приоритетните области, оч-
акваните резултати в упра-
влението, финансирането, 
структурата и организацията 
на дейността на музея, пъти-
щата за постигането им;

г) мерки за реализиране 
на конкретни проекти по ком-
плектуването, опазването и 
представянето на музейните 
фондове, научноизследова-
телската, образователната и 
популяризаторската дейност 
на музея;

д) етапи за реализация на 
концепцията.

ІV. Срок и място за пода-
ване на документите и раз-
работената концепция.

Място за подаване на до-
кументите:

~ Документите се подават 
лично или чрез пълномощ-
ник на кандидата в сградата 
на Община Генерал Тоше-
во, ул. „Васил Априлов” №5, 
всеки ден от 08:30 до 12:00 
часа и от 13:00 до17:00 часа 
в Информационния център 
на Общината - в плик с по-
сочени имена, точен адрес и 
телефон за връзка с канди-
дата.

~ При подаване на доку-
ментите, на кандидатите се 
предоставя копие от длъж-
ностната характеристика за 
конкурсната длъжност - за 
запознаване.

Срок за подаване на до-
кументите:

- Срокът за подаване на 
документите е 30 дни от да-
тата на публикуване на обя-
вата в местния вестник и на 
електронната страница на 
Община Генерал Тошево, но 
не по-късно от 16:00 часа на 
06.07.2018 г.

- Заявления за участие в 
конкурса, подадени след из-
тичане на срока, не се регис-
трират.

V. Място за обявяване на 
списъците и съобщенията 
във връзка с конкурса:

~ Информационно табло 
на първи етаж в сградата на 
Общинска администрация.

~ Електронна страница на 
Община Генерал Тошево - 
www.toshevo.org.

Втора процедура за подбор на проекти за енергийна ефективност

Проведена информационна среща с граждани
На 30 май в сграда-

та на Общинска админи-
страция се проведе ин-
формационна среща във 
връзка с втората процеду-
ра за подбор на проекти 
BG16RFOP001-2.002 “Енер-
гийна ефективност в пе-
риферийните райони-2” 
по приоритетна ос 2 „Под-
крепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центро-
ве в периферните райони” 

на ОП „Региони в растеж” 
2004.2020 г. В присъствие-
то на заинтересовани жи-
тели в града бяха разясне-
ни условията за кандидат-
стване за изпълнение на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в многофамил-
ни жилищни сгради. Беше 
представена презентация, 
в която се обърна специал-
но внимание на критериите 
за допустимост в програма-

та и процедурата за оценя-
ване. В рамките на среща-
та бяха отправени и въпро-
си, на които бе отговорено 
с нужното внимание от об-
щинските служители.

Към момента Община Ге-
нерал Тошево изпълнява 
проекти за въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност на 6 администра-
тивни и 6 жилищни сгра-
ди. Очаква се след тяхно-

то приключване да се по-
стигне: По-високо ниво на 
енергийната ефективност 
на жилищните сгради и на-
маляване на разходите за 
енергия; подобряване на 
експлоатационните харак-
теристики за удължаване 
на жизнения цикъл на сгра-
дите; осигуряване на усло-
вия на жизнена среда в съ-
ответствие с критериите за 
устойчиво развитие.

Случки от
миналото

Точно преди 30 години 
на 9 юни в близост до тога-
ва работещия с пълна па-
ра Телекомплекс край Ге-
нерал Тошево група граж-
дани са забелязали ято 
врабчета, едно от които 
абсолютно бяло. За „на-
ходката” редакцията на 
вестника бе информира-
на от работника Димитър 
Николов - един от добри-
те специалисти в предпри-
ятието.

Интересно е да се отбе-
лежи, че броени дни преди 
това ловната дружинка на 
Института по пшеницата и 
слънчогледа „Добруджа” 
(сега Добруджански земе-
делски институт) е видяла 
чисто бял елен. Разбира 
се, авджиите не са стреля-
ли по него.

Тези интересни факти 
са публикувани в брой 24 
от 17 юни 1988 г.

С това обаче чудатости-
те през 1988-ма не при-
ключват. Също преди 30 
години в самия двор на Те-
лекомплекса бе видяна и 
фотографирана бяла ляс-
товица, а в близост до гро-
бищния парк на града (къ-
дето сега е дендрариума) 
бе забелязан щъркел с 
обратно оперение (бяло-
то беше черно, а черното 
- бяло). За отбелязване е 
обаче, че другите врабче-
та, лястовици и щъркели 
страняха от „нестандарт-
ните” си събратя на земя-
та, а при полет летяха дос-
та встрани от тях.

Осигурени 24 000 лв. за подмяна на
водопровод по ул. „Пирин планина”

Продължава успешната 
политика на местната упра-
ва за финансиране на дей-
ности по ВиК-инфраструк-
турата в общината.С 24 000 
лева, включени в бюджет 
`2018 на Община Генерал 
Тошево, ще се обезпечат 
строително-монтажните ра-
боти по подмяна на магис-
тралния водопровод, кой-
то се явява най-невралгич-
ния участък от ВиК-система-
та в града. За целта между 
Общинска администрация и 
„Водоснабдяване и канали-
зация” АД Добрич е сключен 
договор.

В момента върви подмя-
на на водопреносното трасе, 
след което изкопът ще бъ-
де затворен. Тръбите, които 
се поставят, са дебелостен-
ни и притежават изключител-
но голяма издръжливост на 
корозия, добри хидравлични 
свойства, издръжливост на 
изхабяване и дълъг експло-
атационен живот. През ля-
тото, когато е активният път-
но-строителен сезон, улица-
та ще бъде изцяло асфалти-
рана.

Очакванията са след из-
пълнение на разписани-
те договорености да нама-

леят физическите загуби по 
вътрешната водопроводна 
мрежа и натискът върху во-
допроводните съоръжения, 
а това ще облекчи съществе-
но положението в този район 
на града.

Темата за честите аварии 
по водопроводната мрежа в 
Община Генерал Тошево е 
сред най-актуалните. Това е 
причината само през послед-
ните три години от общин-
ската хазна да бъдат заделе-
ни над 100 000 лева за под-
мяна на ВиК-структура както 
в града, така и в част от меж-
дуселищните трасета.
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Ръката от слонова кост
прославя общината!

През месец юни се на-
вършват точно 55 години от 
случайното откриване на Ръ-
ката от слонова кост в зем-
лището на с. Красен. Това 
става през 1963 г. при изкоп-
ни работи. Тази изключител-
но ценна находка е с висо-
чина 11 сантиметра и с пръ-
стите си държи орех. Дати-
рана е от VІІ-VІ век преди 
Христа. В черупката на оре-
ха има изображение на тра-
кийски конник, който държи 
копие, насочено срещу меч-
ка , която е изобразена реа-
листично. Някои от специа-
листите свързват този уни-

кален археологически памет-
ник с Тракийския Херос. Дру-
ги са на мнение, че това е да-
лечен езически прототип на 
раннохристиянските релик-
виарии. Има и предположе-
ние, че ръката е била изра-
ботена от прецизен античен 
провинциален майстор-гра-
вьор в Мала Азия.

Ръката от слонова кост е 
собственост на Регионалния 
исторически музей в Добрич. 
Едно от последните й „пъту-
вания” беше през 2007 г. на 
изложбата „Древните циви-
лизации в България. Злато-
то на траките” в Античния 

музей в Базел, Швейцария. 
С основание може да се ка-
же, че „Ръката” е сред най-

значимите находки, открива-
ни на територията на наша-
та община.

В памет
на Иван!

На 28 май в залата на 
Младежкия театър в Добрич 
бе представен моноспекта-
кълът „Реалност - 21” на Пен-
чо Иванов в памет на поета 
и почетен гражданин на Ге-
нерал Тошево Иван Атана-
сов. Организатори на проя-
вата са Дружество на крае-
ведите „Отец Павел Атана-
сов” и Съюза на ветераните 
от войните.

Иван Атанасов имаше 
рожден ден на 28 май. Роден 
е в генералтошевското село 
Градини през 1947 г.

Има издадени 13 поетични 
книги, между които са „Колек-
ция от криле”, „Път през ог-
ледалото”, „Осквернена лю-
бов”, „Душата ми върви”, „Аз 
ида със дъжда”, „Между два 
свята”, „Данък за надежда” и 
др. Има участия в сборници 
и алманаси. Особено впечат-
ляваща е неговата остра са-

тира, която продължава да е 
актуална и днес. Иван беше 
от хората, които не премъл-
чаваха обществените слабо-
сти, а смело се бореше с тях.

Носител е на национални 
награди за поезия. Член на 
Съюза на независимите пи-
сатели. Бил е редактор на 
вестник „Добруджански глас” 
(тогава „Ленински зов”) и не-
гов постоянен сътрудник до 
края на дните си.

Отиде си на 65 години на 3 
ноември 2012 г.

И тази година продължава работата на Община Генерал 
Тошево в населените места по почистване на деретата 
от висока тревна растителност и наноси. Целта на акци-
ята е минимизиране риска от наводнения в ниските части 
на селата. За почистване тази година са предвидени села-
та Кардам, Изворово, Градини, Пчеларово и Спасово. Рабо-
тата е тежка и изисква както подходящо време, така и ви-
сокопроходима техника.

Световен ден без тютюн

Активно участие
По вече утвърдена тради-

ция всяка година по инициа-
тива на Световната здравна 
организация на 31 май се от-
белязва Световният ден без 
тютюн. Събитието се про-
вежда в страните по целия 
свят, като се подчертават 
рисковете за здравето, свър-
зани с употребата на тютюн 
и се призовава за ефектив-
на политика за намаляване 
нивата на неговото потреб-
ление.

Тази година темата за 
Световния ден без тютюн бе-
ше „Тютюн и сърдечни забо-
лявания”.

Една от многобройните 
инициативи, които Регио-
налната здравна инспекция 
организира, бе скрининго-
ва кампания за измерване 
на въглеродния монооксид 

в издишания въздух и коли-
чеството на карбоксихемо-
глобин в кръвта на пасивни 
и активни пушачи с изнесе-
ни кабинети в средните учи-
лища и професионални гим-
назии на територията на Ге-
нерал Тошево, Добрич-град, 
Тервел, Каварна, Стефано-
во и община Добричка. На 
31 май чрез медия „Добру-
джа” се излъчи здравно-об-
разователен филм, свързан 
с вредата от тютюнопуше-
нето - „900 градуса”, заснет 
със съдействието на Golpi-
студио. Героите на филма 
са участници в клуб на не-
пушача към СУ „Никола Ва-
пцаров” в Генерал Тошево. 
Излъчен бе и филмът „Не-
видимият”, предоставен от 
Министерството на здраве-
опазването.

Първа „Среща на поколенията”
Жители и гости на село 

Преселенци се събраха на 
26 май на първата по рода си 
„Среща на поколенията”. Съ-
битието уважиха кметът на 
Общината Валентин Дими-
тров, секретарят Вяра Дян-
кова, както и началникът на 
отдел „Култура и междуна-
родно сътрудничество” Мар-
гарита Великова.

Тържеството се състоя в 
залата на Народно читали-
ще „Нов живот 1941”, а пър-
ви да поздрави присъства-
щите излезе кметът на Об-

щината Валентин Димитров. 
Той изрази своето удовлет-
ворение, че хората от то-
ва хубаво село на общината 
обединяват усилия за подго-
товката на тържествения ден 
само два дни след сбора на 
24 май. Пожела им да съхра-
нят родовите добруджански 
корени и да намират повече 
време за подобни прояви.

Жители и гости посрещ-
наха с аплодисменти учас-
тниците в богатата фолклор-
на програма, подготвена за 
празника. Тя започна с из-

пълнения на децата и учени-
ците от селото, след което на 
сцената последователно се 
качиха гостуващите състави 
от селата Кардам, Чернооко-
во и Победа. Домакините съ-
що се представиха пред пъл-
ната зала.

Спазвайки традицията да 
направят нещо ново, дома-
кините на празника бяха под-
редили изложба с фотоси, 
които всеки гост на събитие-
то можеше да разгледа и да 
проследи историята на Пре-
селенци.

Шесто издание на събора „Край язовир Дрян”
На 24 юни ще се проведе 

шестото издание на Еньов-
ския фолклорен събор „Край 
язовир Дрян”. Негови органи-
затори са Община Генерал 
Тошево, кметството и Народ-
но читалище „Йордан Йовков 
1896” - село Красен. Тази 
значима културна проява се 
финансира от Общинска ад-
министрация и дарители.

Съгласно утвърдения ста-
тут, съборът ще бъде от-
крит от 10:00 часа на 24 юни 
в местността „Дрян” край се-
ло Красен. Неговите цели са 
проучване, популяризира-
не и съхраняване на тради-
циите в добруджанския бит, 
обредност, обичаи и песен; 
съхраняването на родова-
та памет и българското са-

мосъзнание, както и прием-
ственост между поколения-
та. Друга цел е проучване на 
билките на Добруджа и на-
чините за ефективното им 
използване от екологична 
гледна точка.

В провеждането на събо-
ра, също по утвърдения ста-
тут, право на участие имат 
самодейни колективи, вокал-
ни групи и индивидуални из-
пълнители към народни чи-
талища, организации и твор-
чески клубове. Няма възрас-
тови ограничения за участие 
в събора.

Времетраенето на изпъл-
ненията е, както следва:

~ Вокални групи - до 10 ми-
нути.

~ Танцови формации - до 

10 минути.
~ Индивидуални изпълне-

ния - до 5 минути.
Съборът има конкурсен 

характер. Изпълненията ще 
бъдат оценявани от компе-
тентно жури, което ще при-
съди няколко специални на-
гради: Награда за фолклор-
ни групи и колективи - пър-
ва, втора и трета награда. 
Награди за индивидуални 
изпълнители - първа, втора 
и трета награда. Награда за 
народен танц - първа и втора 
награда. Награда за Еньов-
ски венец. Награда за пре-
създаване на обичай.

В общите условия за учас-
тие в събора е посочено, че 
не се заплаща такса. Коман-
дировъчните разходи са за 

сметка на участниците. За 
съхранението и опазването 
на реквизита и личните ве-
щи на участниците по време 
на събора отговарят ръково-
дителите на групи. Организа-
торите отговарят за нормал-
ното протичане на събора, 
за техническото и сценично 
обезпечаване, за осигурява-
не на паркинг за превозните 
средства на участниците и 
при необходимост - оказват 
съдействие за осигуряване 
на нощувки за желаещите 
участници и групи.

По предварителни данни 
специален гост на Еньовски 
събор `2018 ще бъде Оркес-
тър „Еделвайс” от Силистра 
с ръководител Валентин Са-
рафов.

Кратки
новини
ДО СРЕДАТА на месец 

юли ще остане в Историче-
ския музей на Генерал То-
шево мобилната изложба 
на „От златните им ръце - 
колекция филигран от фон-
довете на Регионалния ис-
торически музей - Шумен”. 
Уникалната колекция е със-
тавена от църковен утвар, 
домашни потреби и наки-
ти, частично или изцяло из-
работени чрез филигранна 
техника. Филигранът е ви-
сша форма на златарските 
умения.

ПЪРВИЯТ пленер за жи-
вопис „Бялата лястовица” 
ще се проведе в Красен в 
дните от 26 юни до 2 юли 
2018 г. на тема „Йовкова-
та Добруджа днес”. Основ-
ната идея на пленера, кой-
то се организира съвместно 
от Община Генерал Тоше-
во, кметството и НЧ „Йор-
дан Йовков 1896” в Красен, 
е той да се превърне в праз-
ник на изобразителното из-
куство - своеобразна сре-
ща на творците с природа-
та и бита на Йовковата Доб-
руджа, която да ги вдъхнови 
да претворят в багри всички 
нейни форми и проявления. 
Пълният текст на статута на 
пленера е публикуван в ми-
налия брой.

Продължава на стр. 4
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Продължава от стр. 3
НА 1 ЮНИ, когато то-

зи брой беше редакцион-
но приключен, в Курортен 
комплекс „Албена” Мла-
дежките противопожарни 
отряди „Млад огнеборец” 
проведоха областно със-
тезание. Освен представи-
телите на СУ „Никола Ва-
пцаров - Генерал Тошево, 
в надпреварата се вклю-
чиха и ученици от Шабла, 
Карапелит, Каварна, Кру-
шари, Балчик и Тервел. 
За представянето на гене-
ралтошевци материал ще 
публикуваме в следващия 
брой.

КРАЖБА на 5 400 лева 
е регистрирана в село Из-
ворово, съобщават от по-
лицията. Неизвестен из-
вършител взел сумата от 
връхна дреха на жена, 
след като проникнал в ней-
ната къща в селото. Слу-
чаят е от 30 май около 
20:00 часа. Образувано е 
досъдебно производства.

ОКОЛО 23:25 часа на 
29 май в Генерал Тоше-
во е извършена проверка 
на криминално проявения 
В.А. (14-годишен). В хода 
на проверката е установе-
на суха тревна маса с те-
гло 0,8 грама, реагираща 
на полевия тест на нарко-
тичното вещество канабис. 
По случая е образувано 
досъдебно производство, 
съобщиха от полицията.

- Този какво прави вече няколко дни в казана с ледено 
студена вода, нали е от нашите?

- Мъчи да настине. Колегата искал да му кихне, че да 
го направи старши на още два казана…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Две момченца си говорят разпалено на пясъчника:
- Богат ли е мъжът, за когото ще се омъжва кака ти?
- Не, много е беден. Татко непрекъснато повтаря: „Бе-

дният млад човек, ще се жени за кака ти!”

Виц на броя

Кратки
новини

Редакцията продължава да събира снимки и документи, свързани с историческото раз-
витие на нашата община. Оригиналите се връщат на дарителите непосредствено след 
като бъдат сканирани, а най-значимите се отпечатват периодично във вестник „Добру-
джански глас”. На тази снимка е запечатан момент от награждаването на участници в 
празнична кушия през 40-те години на миналия век

Поредна инициатива на ДГС „Генерал Тошево”

Дискусии за стопанисване на гори
Съвещания по стопанис-

ването на горите се проведо-
ха в Добричка област. Слу-
жители на Държавно ловно 
стопанство „Тервел” диску-
тираха предвидените за та-
зи година мероприятия за-
едно с инж.Стоян Саров - на-
чалник отдел по опазването 
на горите към Североизточ-
но държавно предприятие, и 
инж. Димитър Тодоров - гла-
вен експерт към РДГ - Варна.

Освен в Тервел съвеща-
ние по стопанисването на 
горите се проведе и в Гене-
рал Тошево, където служи-

тели на горското стопанство, 
на Североизточно държавно 
предприятие и РДГ - Варна 
обсъдиха мерки за опазва-
нето и развитието на устой-
чивите местни дървесни ви-
дове.

Специалистите анализи-
раха развитието на насаж-
дения от цер, благун, ака-
ция и липа. Набелязани бя-
ха конкретни мерки за стопа-
нисване и ефективно подпо-
магане на естественото въз-
обновяване в съответствие с 
изискванията на действаща-
та нормативна уредба и про-

мените в нея. Лесовъдите от 
Държавно горско стопанство 
„Генерал Тошево” набеляза-
ха 5 обекта край село Теле-
риг, където детайлно анали-
зираха преобладаващите це-
рови насаждения и необхо-
димите в подкрепа на расте-
жа им мероприятия. Отчетен 
бе положителният ефект от 
механизираното разчиства-
не на подлесната и храстова 
растителност, за да се гаран-
тират условия за естестве-
но семенно възобновяване 
и повишаване продуктивнос-
тта на отсечения дървослой.

Централно военно окръжие

Вакантни длъжности
Със заповед на министъ-

ра на отбраната са обявени 
за заемане след провежда-
не на конкурс от лица, завър-
шили граждански средни или 
висши училища в страната и 
чужбина, 253 вакантни длъж-
ности от състава на Сухопът-
ни войски, както следва:

~ Военно формирование 
(ВФ) 28610 София - 15 ра-
ботни места.

~ ВФ 48430 Стара Загора - 
20 работни места.

~ ВФ 54230 Стара Загора - 
15 работни места.

~ ВФ 54140 Стара Загора - 
10 работни места.

~ ВФ 52740 Хасково - 15 
работни места.

~ ВФ52590 Ямбол - 5 ра-
ботни места.

~ ВФ 54100 Ямбол - 15 ра-
ботни места.

~ ВФ 34840 Карлово - 50 
работни места.

~ ВФ 22180 Казанлък - 20 
работни места.

~ ВФ 38640 Казанлък - 10 
работни места.

~ ВФ 26240 Сливен - 20 ра-
ботни места.

~ ВФ 36540 Асеновград - 2 

работни места.
~ ВФ 52340 Асеновград - 2 

работни места.
~ ВФ 38630 Асеновград - 2 

работни места.
~ ВФ 54900 Асеновград - 3 

работни места.
~ ВФ 52130 Асеновград - 1 

свободно място.
~ ВФ 22130 Ямбол - 10 ра-

ботни места.
~ ВФ 42600 Мусачево - 13 

работни места
~ ВФ 28330 Смолян - 25 

работни места.
Срок за подаване на заяв-

ленията - 14.08.2018 г.
Повече информация мо-

же да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към Община Генерал Тоше-
во, тел. 0888/321-253, как-
то и от сайтовете на Цен-
трално военно окръжие www.
comd.bg и Министерство на 
отбраната www.mod.bg. Об-
разци от формулярите за 
кандидатстване са изложе-
ни във Военно окръжие До-
брич, бул. „Добруджа” №4, 
тел. 058/664-764, където се 
подават необходимите доку-
менти.

В ъ З П О М И н А н И е
На 6 юни ще се навършат 

40 дни от смъртта на

Явор
Ивелинов
Георгиев
Никога няма да пресъх-

нат сълзите ни, никога ня-
ма да избледнеят прекрас-
ните спомени, винаги ще 
те помним и обичаме! По-
клон пред паметта ти! От семейството

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ апартамент 

в центъра на Генерал Тоше-
во, ул. „Трети март” №10, вх. 
„Б”, тухла, отлично състоя-
ние. Цена по споразумение. 
Справки на тел. 0889/993-
831 и 0887/154-845.

ПРОДАВАМ изгодно 
дворно място с площ 750 
кв. м. с вода в Генерал То-
шево, ул. „Добруджа” №35. 
Справки на тел. 0885/934-
827.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-

ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Писа-
рово, Присад, Равнец, Пле-
нимир, Къпиново, Изворово, 
Снягово и Кардам. Справки 
на тел. 0888/565-256.

ПРОДАВАМ апартамент 
(втори етаж) в Генерал То-
шево, ул. „Димитър Бла-
гоев” №7 „а”. Допълнител-
на информация на тел. 
0877/396-988.

ПРОДАВАМ втори етаж 
от къща на ул. „Дружба” в 
Генерал Тошево. Справки 
на тел. 0887/273-880.

В следващия брой:
* За 2 и 3 юни в село 

Крапец бе насрочено про-
веждането на поредно-
то издание на Фестивала 
за шлагерна и стара град-
ска песен „Подари ми мо-
ре”. Тази утвърдена кул-
турна проява се организи-
ра съвместно от Община 
Генерал Тошево, Община 
Шабла, читалищата в Ге-

нерал Тошево и Шабла и 
Хотелски комплекс „Яни-
ца” в Крапец. Имената на 
победителите ще бъдат 
публикувани в следващия 
брой.

* На 2 юни по подоба-
ващ начин бе отбелязан 
Денят на Ботев и падна-
лите за свободата и неза-
висимостта на България.

Извършване на неотложни ремонти

Важно съобщение!
„Електроразпределе-

ние Север” АД, Разпреде-
лителен обслужващ цен-
тър Силистра и Добрич, 
уведомява своите клиен-
ти, че в периода 12-13 юни 
2018 г. от 08:30 до 16:30 
часа, поради извършва-
не на неотложни ремонт-
ни дейности на съоръже-
нията за доставка на елек-
троенергия, ще бъде пре-
къснато електрозахранва-
нето в района на Генерал 
Тошево, както следва: ул. 
„Трети март”, Граничен по-
лицейски участък Генерал 
Тошево, ул. „Васил Апри-
лов”, ул. „Васил Левски”, 
ул. „Кирил и Методий”, ул. 
„Александър Стамболий-
ски” и част от ул. „Раков-

ска”, СОУ „Никола Вапца-
ров” и ОУ „Христо Смир-
ненски”.

Както вече писахме, на 
6 и 7 юни по същите при-
чини от 08:30 до 16:30 ча-
са ще бъде прекъсвано 
електрозахранването в се-
лата Чернооково, Рогози-
на, Спасово, Александър 
Стамболийски, Вичево и 
Бежаново.

„Електроразпределение 
Север” АД, Разпредели-
телен обслужващ център 
Силистра и Добрич се из-
винява на своите клиенти 
за възникналото неудоб-
ство и се надява на раз-
биране. Допълнителна ин-
формация може да се по-
лучи на тел. 0700 161 61.

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
Към средата на мина-

лата седмица бяха опове-
стени свободните работни 
места в Добричка област. 
За нашата община те са, 
както следва:

~ Генерал Тошево - 
уредник на музей, образо-
вание висше.

~ Генерал Тошево - об-
служващ бензиностанция/
газостанция, образование 

средно.
~ Кардам - животновъд, 

може и без образование.
Пълният текст на обя-

вените свободни работ-
ни места е публикуван на 
сайта на Община Генерал 
Тошево. Подробна инфор-
мация може да получите в 
Дирекция „Бюро по труда - 
Генерал Тошево, и на тел. 
05731/45-15.


