
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ГОДИНА LX БРОЙ 24 (3631) 12 ЮНИ 2018 ГОДИНА ЦЕНА 0.20 ЛЕВА

Ден на отворените
врати на Института

Над 40 сорта зърнено-жит-
ни култури, създадени и от-
глеждани в опитните поле-
та и производствените учас-
тъци на Добруджанския зе-
меделски институт край Ге-
нерал Тошево бяха предста-
вени на проведения на 7 юни 
Ден на отворените врати. 
Сред тях са 6 сорта тритика-
ле, 2 сорта ечемик, 4 сорта 
твърда пшеница и 26 сорта 
пшеница, които до 2-3 годи-
ни ще влязат в масово произ-
водство. Като базови семена 
тази година ДЗИ предлага 2 
сорта ечемик, 2 сорта твър-
да пшеница, 5 сорта тритика-
ле и 14 сорта пшеница.

За предстоящата тазго-
дишна есенна кампания 
на българските земедел-
ски производители ще бъде 
предложена богата гама се-
мена от сортове обикнове-
на пшеница - общо 25 сорта. 
Наред с вече познатите сор-
тове, като пшениците Ено-
ла, Драгана, Аглика, Кристи, 

тритикале Колорит, Атила и 
Благовест, ще се предлагат 
семена от по-новите сорто-
ве пшеница Катаржина, Ко-
сара, Киара, Калина, Горица, 
Мерилин и Пчелина. Сред 
предлаганите сортове твър-
да пшеница са Мелина и три-
тикале Добруджанец.

Най-новата селекция 
на зърнено-житни култу-
ри е представена от пше-
ница сорт Никодим, трити-
кале сорт Борислав и твър-
да пшеница сорт Малена. 
Отличителна черта на тези 
сортове е тяхната екологич-
на пластичност, устойчивост 
на най-разпространените бо-
лести, висок добивен потен-
циал и много добро качество 
на зърното.

На зърнопроизводителите 
бяха показани и 4 сорта пол-
ски фасул, подходящи за ди-
ректно механизирано приби-
ране.

 По материали на
 областните медии

Полагат нови тръби
Както вече писахме, с оси-

гурени 24 000 лева, вклю-
чени в бюджет `2018 на Об-
щина Генерал Тошево, са 
обезпечени строително-мон-
тажните работи по подмяна 
на магистралния водопро-
вод, който се явява най-не-
вралгичният участък от ВиК-
системата в града. За цел-
та между Общинска админи-
страция и „Водоснабдяване 
и канализация” АД Добрич е 
сключен договор. Дейности-
те на ул. „Пирин планина” в 
града наистина вървят с ус-
корени темпове. Тръбите, 
които се поставят, са дебе-
лостенни и притежават из-
ключително голяма издърж-
ливост на корозия, добри хи-
дравлични свойства, устой-
чивост на изхабяване и дъ-
лъг експлоатационен живот. 
През лятото, когато е актив-

ният пътно-строителен се-
зон, улицата ще бъде изця-
ло асфалтирана. Очаквания-
та са след изпълнението на 
разписаните договорености 
да намалеят физическите за-
губи по вътрешната водопро-
водна мрежа и натискът вър-
ху водопроводните съоръже-
ния, а това без съмнение ще 
облекчи съществуващото по-
ложение в този район на гра-
да.

Темата за честите аварии 
по водопроводната мрежа в 
Община Генерал Тошево е 
сред най-актуалните. При-
помняме, че това е причина-
та само през последните три 
години от общинската хазна 
да бъдат заделени над 100 
000 лева за подмяна на ВиК-
структура както в града, така 
и в част на междуселищните 
трасета.

Всяка година във връзка 
с провеждане на жътвената 
кампания Регионална дирек-
ция „Пожарна безопасност 
и защита на населението” - 
Добрич, работи по органи-
зацията на дейността и взе-
мане на превантивните мер-
ки за осигуряване на пожар-
ната безопасност по време 
на кампанията. С настъпва-
нето на восъчна зрялост на 
житните култури се повиша-
ва пожарната опасност в ре-
гиона.

Възникналите пожари в 
зърнените масиви се харак-
теризират с голяма скорост 
на разпространение. Това 
означава, че всяко запал-
ване може да обхване го-
леми площи от реколтата и 
унищожи селскостопанската 
техника. Не са редки и слу-
чаите, когато пожари в сухи 
треви и стърнища спомагат 
за унищожаването на гор-
ски масиви и полезащитни 
пояси.

Преобладаващата при-
чина за пожарите по време 
на прибиране на реколтата 
е небрежност при боравене 
с открит огън в съседство с 

житните масиви и техниче-
ска неизправност в селско-
стопанската техника. Не са 
редки случаите и от запал-
вания от небрежно тютюно-
пушене и опалване на па-
сища с цел тяхното почист-
ване от сухата трева. Запа-
леният в сухи треви и стър-
нища огън лесно може да 
обхване намиращи се в съ-
седство трайни насаждения, 
стопански сгради, вилни и 
жилищни постройки, горския 
фонд.

Не палете огън във вет-
ровито време. Това е пред-
поставка за пренасяне на го-
леми разстояния на запале-
ни частици и може да дове-
де до бързо разпростране-
ние на пожара с обхващане 
от огъня на значителни пло-
щи. Чл.6, ал.1, т.2 от Зако-
на за опазване на земедел-
ските земи забранява „изга-
рянето на стърнища и други 
растителни отпадъци в зе-
меделските земи”.

Особена е отговорност-
та за недопускането на по-
жари на председателите на 
кооперации, собствениците 
и ползвателите на селско-

стопански земи, както и на 
кметовете и кметските наме-
стници на населените места.

За да бъде опазена ре-
колтата, за работа в узрели 
зърнени масиви се допуска 
само изправна земеделска 
техника и изправна транс-
портна и друга техника, обо-
рудвана с пожарогасители и 
монтирани искрогасители на 
димоотводните тръби.

При движение на земе-
делската и транспортната 
техника не бива да се допус-
ка буксуване и допир на аус-
пуха до суха растителност. 
Не се допуска паркиране и 
ремонтиране на земедел-
ска и транспортна техника в 
и в близост до узрели зърне-
ни масиви. При откриване на 
признаци за пожар в поле-
то търсете най-бързата въз-
можност за подаване на съ-
общение за пожар на теле-
фон 112.

Особено бдителни по от-
ношение на мерките за по-
жарна безопасност трябва 
да сме както в гората, та-
ка и в близост до залесе-
ни площи. Горската посте-
ля от изсъхнали листа и тре-

ви е леснозапалима дори от 
сравнително слаби източ-
ници на запалване с крат-
котайно действие, като на-
пример хвърлена кибрите-
на клечка, което доприна-
ся за бързото разпростра-
нение на горенето. Повише-
на пожарна опасност крие 
небрежното пушене. Хвър-
лянето на неугасени фасо-
ве може да породи запали-
телния ефект на бомба. Не 
хвърляйте фасове от авто-
мобилите, с които премина-
вате край житни масиви.

Не бива да се изхвърлят 
стъклени бутилки - дефекти 
по тях могат да имат ефекта 
на лупа, което да доведе до 
запалване на сухи треви и 
растителни остатъци. Всич-
ки моторни превозни сред-
ства трябва да са съоръже-
ни с искрогасители.

Ако от вашия автомобил 
забележите признаци на по-
жар, незабавно подайте съ-
общение за пожара! Ваша-
та съобразителност може да 
предотврати големи щети и 
да спести значителни разхо-
ди по овладяването на ус-
ложнената обстановка.

Стартира осмата Лятна академия
В Центъра за подкрепа за 

личностно развитие - Център 
за работа с деца миналата 
седмица бе даден стартът 
на осмото издание на Лят-
на академия „Патиланци”. 
Да поздрави децата на от-
криването присъства кметът 
на Община Генерал Тоше-
во Валентин Димитров, кой-
то изненада патиланците, ка-
то им подари летни шапки и 
им пожела незабравимо ля-
то, изпълнено с положител-
ни емоции, забавления и но-
ви знания.

В първия ден (4 юни), ос-
вен че децата се запознаха 
с правилата и програмата на 
Лятна академия „Патиланци, 
те имаха възможност да ри-
суват хвърчила, да танцуват, 
а също така и да се включат 
във флашмоб на хитови пес-
ни.

Целта на Академия „Пати-
ланци” е пълноценно осмис-
ляне на свободното време 
на малчуганите през летните 
месеци. Това ще се постигне 
чрез забавления и обучения, 
повишаване на общата еко-

логична култура, обществе-
на ангажираност, придобива-
не на знания за здравослов-
ния начин на живот, в облас-
тта на етнографията, исто-
рическото минало, флората 
и фауната на Добруджа, из-
ящните и приложни изкуства, 
запознаване с българската и 
световна детска литература.

Лятното училище ще про-
дължи до 31 август 2018 г. 
За всички по-значими меро-
приятия читателите ще бъ-
дат своевременно информи-
рани.

Кратки
новини
НА 18 ЮНИ от 18:00 часа 

в Народно читалище „Свет-
лина 1941” - Генерал Тоше-
во, ще бъде изнесен от ак-
тьора Красимир Демиров 
спектакълът „Джанки в Ман-
хатън” по книгите на Хасан 
Ефраимов „Дервишки кара-
конджул”, „Джанки в Манха-
тън”, „Епилог - завръщането 
на караконджула” и „Зов на 
сатаната”. Входът е 4 лева.

 ПРОДЪЛЖАВА акцията 
„Книга за теб”, организира-
на от читалищната библио-
тека в града. Тя е в подкре-
па на съхраняването и раз-
витието на духовните и кул-
турни ценности. В момента 
книги може да си изберете 
на втория етаж в Общинска 
администрация.

ТАЗИ ГОДИНА лагерна-
та смяна, която Общинска 
администрация организи-
ра в базата край Шабла, ще 
продължи от 23-ти до 28 юни 
и обхваща деца от V до VІІ 
клас. В синхрон с норматив-
ната уредба за групови уче-
нически прояви летуването 
е обезпечено с медицинско 
лице, спасител и екип от пе-
дагози. Програмата включ-
ва различни дейности, въз-
действащи върху психиче-
ското здраве на децата и ли-
чностното им израстване в 
посока любов към природа-
та, толерантност, чувство на 
отговорност и работа в екип.

Продължава на стр. 3

Да спазваме противопожарните правила!
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Синовен 
поклон!

С тържествена церемо-
ния пред Паметника на за-
гиналите във войните де-
сетки граждани на Генерал 
Тошево отбелязаха Втори 
юни - Ден на Ботев и на за-
гиналите за свободата и не-
зависимостта на България. 
По традиция пред Памет-
ника бяха поднесени вен-
ци и цветя. На церемония-
та присъстваха кметът на 
Общината Валентин Дими-
тров, представители на Об-
щинска администрация, об-
ществени и политически ор-
ганизации, ученици и граж-
дани.

В своето слово замест-
ник-кметът Георги Георгиев 
посочи, че 2-ри юни е ден, 
в който с чувство на при-
знателност се прекланя-

ме пред безсмъртното де-
ло на Христо Ботев и геро-
ите, дали живота си за сво-
бодата на Родината. „Думи-
те „Тоз, който падне в бой 
за свобода, той не умира” и 

днес са неизчерпаем извор 
на духовна сила, национал-
но самочувствие и достойн-
ство”, допълни още замест-
ник-кметът.

Точно в 12:00 часа в про-

дължение на две минути си-
рени с прекъснат вой опо-
вестиха отдаването на все-
народна почит към загина-
лите за свободата и неза-
висимостта на България.

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

шестото издание на Еньов-
ския фолклорен събор „Край 
язовир Дрян”. Негови ор-
ганизатори са Община Ге-
нерал Тошево, кметството 
и Народно читалище „Йор-
дан Йовков 1896” - село Кра-
сен. Тази значима култур-
на проява се финансира от 
Общинска администрация и 
дарители.

Съгласно утвърдения ста-
тут, съборът ще бъде открит 
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 поколени-
ята. Друга цел е проучва-
не на билките на Добруджа 
и начините за ефективното 
им използване от екологич-
на гледна точка.

В провеждането на събо-
ра, също по утвърдения ста-
тут, право на участие имат 
самодейни колективи, во-
кални групи и индивидуал-
ни изпълнители към народ-
ни читалища, организации 
и творчески клубове. Няма 
възрастови ограничения за 
участие в събора.

Времетраенето на изпъл-
ненията е, както следва: Во-
кални групи - до 10 минути. 
Танцови формации - до 10 

минути. Индивидуални из-
пълнения - 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, вто-
ра и трета награда. Награ-
да за народен танц - първа 
и втора награда. Награда за 
Еньовски венец. Награда за 
пресъздаване на обичай.

В общите условия за учас-
тие в събора е посочено, че 
не се заплаща такса. Ко-
мандировъчните разходи 
са за сметка на участници-

те. За съхранението и опаз-
ването на реквизита и лич-
ните вещи на участниците 
по време на събора отгова-
рят ръководителите на гру-
пи. Организаторите отгова-
рят за нормалното проти-
чане на събора, за техниче-
ското и сценично обезпеча-
ване, за осигуряване на пар-
кинг за превозните средства 
на участниците и при необ-
ходимост - оказват съдей-
ствие за осигуряване на но-
щувки за желаещите учас-
тници и групи.

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

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
Към средата на миналата 

седмица бяха оповестени 
свободните работни места 
в Добричка област. За на-
шата община те са, както 
следва:

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

~ Кардам - животновъд, 

може и без образование.
Пълният текст на обя-

вените свободни работни 
места в Област Добрич е 
публикуван на сайта на Об-
щина Генерал Тошево.

Подробна информация 
може да получите в Дирек-
ция „Бюро по труда - Ге-
нерал Тошево, и на тел. 
05731/45-15.

Задържани за дрога
Четирима жители на Ге-

нерал Тошево са били за-
държани заради дрога в 
рамките само на два дни. 
На 31 май, около 23.00 ча-
са, в момент на разпростра-
нение на наркотични веще-
ства е след оказана съпро-
тива, е задържан криминал-
но проявен мъж на 32 го-
дини. Открити и иззети са 
електронна везна, множе-
ство полиетиленови плик-
чета и канабис с общо те-
гло 43 грама. След внесе-
но искане от прокуратура-
та, Добричкият окръжен съд 
постанови постоянна мярка 
„задържане под стража”. 
Работата по установяване 
и документиране на цялост-

ната престъпна дейност на 
извършителя продължава.

Същия ден е задържан и 
криминално проявен на 19 
години. Той разпространя-
вал наркотици на непълно-
летни. В хода на работа е 
установена суха тревна ма-
са с тегло 0,75 грама, реа-
гираща на марихуана. Мла-
дежът е с постоянна мярка 
„задържане под стража”.

На 1 юни, около 21,30 ча-
са по ул. „Опълченска” в Ге-
нерал Тошево е извърше-
на проверка на криминално 
проявен мъж на 20 години и 
мъж на 16 години. Намерен 
е канабис с тегло 0,2 грама, 
е посочено в полицейската 
информация.

Важно съобщение!
От началото на тази го-

дина всички броеве на об-
щинския седмичен вест-
ник „Добруджански глас” 
се качват на електронния 
адрес на Община Гене-

рал Тошево, който е: www.
toshevo.org. Това ще про-
дължи и занапред. Всеки 
четвъртък може да проче-
тете цветния вариант на 
новия брой на вестника!

Обява за конкурс
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 - Истори-
чески музей - Генерал Тоше-
во.

Характер на работа - орга-
низация, ръководство и кон-
трол на цялостната работа в 
музея.

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

І. Изисквания за длъж-
ността:

А. Минимални изисквания 
към кандидатите:

~ Образование - висше; об-
разователно-квалификацион-
на 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 уме-
ния, комуникативност, упра-
вленска компетентност, адап-
тивност, 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 представени-
те 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 самоличност 
(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 първона-
чално постъпване на работа).

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

Забележка: Ако сред пре-
доставените от кандидата ко-
пия на документи има такива, 
които са на чужд език, следва 
те да са придружени от заве-
рен превод на български език.

9. Концепция за дейността 
и развитието на Исторически 
музей - Генерал Тошево за 
период от 5 години, подроб-
но разработена за първата, в 
обем не повече от 10 страни-
ци - представя се в 7 екзем-
пляра, заверени от кандидата 
с „Вярно с оригинала” и сло-
жени в запечатани пликове, 
поставени в отделен запеча-
тан, непрозрачен и ненадпи-
сан 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, очак-
ваните резултати в управле-
нието, финансирането, струк-
турата и организацията на 
дейността на музея, пътища-
та 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 Тошево, 
ул. „Васил Априлов” №5, все-
ки ден от 08:30 до 12:00 ча-
са и от 13:00 до17:00 часа в 
Информационния център на 
Общината - в плик с посоче-
ни имена, точен адрес и теле-
фон за връзка с кандидата.

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

Срок за подаване на доку-
ментите:

- Срокът за подаване на до-
кументите е 30 дни от дата-
та на публикуване на обява-
та в местния вестник (първа-
та публикация е от 5 юни) 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 Об-
щинска администрация.

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

И Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий 
1897” в с. Пчеларово на Втори юни почете паметта на го-
лемия поет и революционер Христо Батев и загиналите 
за свободата и независимостта на България. Пред Памет-
ната плоча бяха поднесени цветя и изнесена кратка про-
грама.
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С весели игри и забавления отмина най-детският и мил Ден на детето в село Петлеш-
ково, обясни читалищният секретар на НЧ „Тодор Рачински” Дарина Тодорова. И тази го-
дина фирма „Изида” - Добрич, усмихна още повече дечицата, като им подари от прекрасни-
те си сладоледи. Благодарим им от сърце!

Олег Маркевич е
гостувал в Пчеларово

В село Пчеларово са гос-
тували много известни лич-
ности. Сред тях е Олег Мар-
кевич (Каетани) - световно 
признат музикант, компози-
тор и диригент.

Игор Борисович Маркевич 
е по народност руснак, ро-
ден в Киев. Той е внук на из-
вестния руски историк и ет-
нограф Н. А. Маркевич. Пре-
ди да навърши година, роди-
телите му се преселили във 
Франция. Достигнал до го-
лям френски диригент, пиа-
нист и композитор. По време 
на Втората световна война е 
участник в „Движението на 
съпротивата във Франция”. 
Починал през 1982 г.

Синът му Олег Маркевич, 
но за да се отличава като му-
зикант от баща си, понякога 
си служи със семейното име 
на майка си - Каетани, която 
е италианка. Родът Каетани 
бил графски, много стар. Той 
дал много забележителни 
мъже на Италия, между кои-
то и един папа.

Макар и по-стар от Кон-
стантина Петкова, родена в 
Пчеларово, Олег Маркевич 
следвал заедно с нея в Ита-
лия. Когато през 1974 г. за-
вършили академията „Санта 
Чечилия”, дебютът им на му-
зиканти бил общ. В Римска-
та опера се състояло пред-
ставлението „Мадригили” от 
Монте Верди, в което Олег 
Маркевич дирижирал, а тя 
пяла. През 1976 г. той спе-
циализирал в Москва, след 
което станал главен дири-
гент на операта в Западен 

Берлин.
След дебюта си в Римска-

та опера през 1974 г. два-
мата (Константина Петко-
ва и Олег Маркевич) дошли 
за две седмици в с. Пчела-
рово. Още първия ден Олег 
облякъл старите дрехи на 
хазяина си Тодор Петков. 
Бил като него слаб и висок. 
Бай Тодор правил ограда в 
двора си и гостът непрекъс-
нато се въртял около него, 
но не с ръце в джобовете, 
а като му помагал. Опитвал 
се да копае, да забива коло-
ве и още на другия ден ръ-
цете му се покрили с приш-
ки. Най-приятно му било да 
отиде сутрин при животни-
те и дълго да ги наблюда-
ва. В биографиите за него 
сигурно се отбелязва любо-
питната подробност, че пър-
вата си отпуска след като е 
завършил академията „Сан-
та Чечилия” в Рим, световно 
признатият музикант, дири-
гент и композитор Олег Мар-
кевич е прекарал не друга-
де, а точно в с. Пчеларово.

Всъщност това село има 
невероятно богата история, 
описана в книгата на юрис-
та Стоян Иванов „Из мина-
лото на Пчеларово”. Освен 
с многото прототипи на Йов-
ков, посещенията на цар Бо-
рис ІІІ, писателите Елин Пе-
лин, Ангел Каралийчев, Ди-
митър Талев и много дру-
ги, за Пчеларово е известно 
и това, че тук е живял Яков 
Петрович Терещенко - моряк 
на ескадрения броненосец 
„Потьомкин”.

Добруджански земеделски институт

Планират Регионален научен център
Добруджанският земедел-

ски институт край Генерал 
Тошево е в процес на раз-
работка на проект за изграж-
дане на Регионален научен 
център, е посочено в публи-
кация на Таня Топалова в 
Дарик. Проектът е по ОП „На-
ука и образование за интели-
гентен растеж”. Безвъзмезд-
ната финансова помощ, коя-

то се очаква за реализация-
та на идеята е от 3 до 7 млн. 
лева. Парите ще бъдат из-
ползвани за реновиране на 
80% от базата на Института, 
за подобряване на научната 
инфраструктура и повишава-
не възнагражденията на на-
учните работници.

„Нашата документация е 
на 80% подготвена. Надя-

ваме се да се класираме. 
Имаме вече подбрани науч-
ни и асоциирани партньори”, 
обясни директорът на ДЗИ 
доц. д-р Илия Илиев. Той ин-
формира още, че институтът 
е пред финализиране и на 
обществена поръчка за заку-
пуване на земеделска техни-
ка за над 400 000 лева, е по-
сочено в публикацията.

Архивите разказват

Значими издания
Преди 30 години излезе 

от печат биографичният оч-
ерк за генерал Стефан То-
шев в тираж 5000 екземпля-
ра. Това е първото циклос-
тилно издание на авторите 
полковник о. з. Димитър Хри-
стов и полковник о. з. Вене-
лин Караиванов. „Генералът 
от пехотата” е книжка от об-
що 45 страници, посветена 
на 130-годишнината от рож-
дението на патрона на града 
и общината генерал Стефан 
Тошев. Преди три десети-
летия издаването на подоб-
ни печатни материали беше 
рядкост. Макар печатът да 
не е много качествен, съдър-
жанието наистина заслужава 

внимание, защото представя 
цялостната воинска кариера 
на именития пълководец.

Внимание заслужава и 
книгата за историята на на-
шия край „Генерал Тошево”, 
която е подписана за печат 
през месец юни следващата 
1989 г. Нейни автори са ис-
ториците Атанас Атанасов, 
Любка Бобчева, Иван Домус-
чиев и Стелка Изворска. И 
тук е отделено подобаващо 
място на заслугите на гене-
рал Стефан Тошево. В този 
труд от 250 страници и тираж 
6100 екземпляра има посо-
чени факти и събития, които 
наистина трябва да се знаят 
от поколенията.

Фестивал на любителските театри

С наше присъствие
В Каварна се прове-

де Националния фести-
вал на любителските те-
атри. Той бе открит на 
3-ти и приключи на 9-ти 
юни. За отбелязване е, 
че нашата община има-
ше осезателно присъст-
вие. Първият участник 
бе Театралният колек-
тив при Народно читали-
ще „Светлина 1941” - Ге-
нерал Тошево.

Театър „Смешен пе-
тък” от читалище „Майор 
Олимпий Панов” в гр. Та-
раклия, Молдова, участ-
ва с пиесата „Посоки” на 
Георги Балабанов от Ге-
нерал Тошево.

На 9-ти юни, когато бя-
ха обявени резултатите 
от фестивала, този брой 
беше приключен редак-
ционно, затова ще бъдат 
обявени в следващия.

Фестивал за шлагерни и стари градски пасни
В прекрасен юнски праз-

ник на старата градска песен 
се превърна поредното изда-
ние на фестивала „Подари 
ми море”, който се провеж-
да ежегодно на самия черно-
морски бряг, в Хотелски ком-
плекс „Яница” в село Крапец. 
И тази година песни за мла-
достта, първите любови и 
приятелства пяха местни и 
гостуващи певчески форма-
ции от цяла Северна Бълга-
рия.

На сцената, улавяща про-
хладния морски бриз, гла-
сове извисяваха изпълните-
ли от Варна, Шумен, Сили-
стра, Велико Търново, Сви-
щов, Добрич и др. Журито 
тази година бе с председа-
тел Живко Желев и членове 
Бони Милчева и Панко До-
брев (на снимката).

Основната цел на фес-
тивала „Подари ми море” е 

да съхрани и популяризи-
ра старата градска и шла-
герна песен от миналия век. 
Той е единственият по рода 
си в региона и се организира 
съвместно от общините Ге-
нерал Тошево и Шабла, На-
родно читалище „Светлина 
1941” - Генерал Тошево, На-
родно читалище „Зора 1894” 
- Шабла, с любезното съдей-
ствие на Хотелски комплекс 
„Яница” - село Крапец.

Ето и призьорите от тазго-
дишния фестивал:

* Категория „Групи”:
~ Първо място за Вокална 

формация „Божур” при На-
родно читалище „Стилиян 
Чилингиров 1963” - Шумен.

~ Второ място за Вокална 
група „Еделвайс” при Фонда-
ция „Съпричастие” - Варна.

~ Трето място за ГСГИ „Ре-
веранс”, ВГ „Айтос” - Айтос.

Поощрителни награди: 

ВИФ „Градски шлагери” от 
Добрич, ГСГИ „Росна китка” 
от Чирпан, ВГ „Балкански по-
лъх” от Велико Търново, хол 
„Морски полъх” от Варна, ГС-
ГИ „Ретро” от Силистра, ГС-
ГИ „Китна пролет” от с. Здра-
вец и „Дунавски полъх” от 
Свищов.

* Категория „Дуети”:
~ Първо място за Живко 

Христов и Красимир Колев 
от Генерал Тошево.

~ Трето място за Любен и 
Никола Пеневи от Варна.

* Категория „Индивиду-
ални изпълнители:

~ Първо място за Надежда 
Стойнова от Варна.

~ Второ място за Мария 
Добрева от Варна.

~ Трето място за Русанка 
Вълкова от с. Панайот Воло-
во.

~ Поощрителни награди за 
Стоян Стоянов от с. Коритен 

и Клавдия Милушева от Со-
фия.

* Награда на публиката: -
~ ГСГИ „Перуника” при На-

родно читалище „Народен 
будител 1940” в село Бълга-
рево.

* Награда „Сценичен кос-
тюм:

~ Група „Група „Пей сърце” 
от с. Панайот Волово.

* Награда „Откритие”:
~ Дует Йорданка Маркова 

и Маргарита Чокоева от Си-
листра.

* Награда на Хотелски 
комплекс „Яница”:

 ~ ГСГИ „Сама китка” при 
Народно читалище „Светли-
на 1904” от село Варненци, 
Община Тутракан, Смесен 
хор „Лира” при Дом за стари 
хора в Добрич, ГСГИ „Божу-
ра” от с. Красен и ГСГУ при 
Народно читалище „Слънце” 
в с. Крапец.

Продължава от стр. 1
ЗА 8 ЮНИ бе насроче-

но гостуването на Театър 
„Смешен петък” от гр. Та-
раклия, Република Молдо-
ва, който представи в На-
родно читалище „Светли-
на 1941” най-новата пиеса 
на писателя Георги Бала-
банов „Посоки”. Режисьор 
на спектакъла е Валентин 
Дмитриев.

ДО СРЕДАТА на ме-
сец юли ще остане в Ис-
торическия музей на Ге-
нерал Тошево мобилна-
та изложба „От златните 
им ръце - колекция фили-
гран от фондовете на Ре-
гионалния исторически му-
зей - Шумен”. Уникалната 
колекция е съставена от 
църковен утвар, домаш-
ни потреби и накити, час-
тично или изцяло израбо-
тени чрез филигранна тех-
ника. Филигранът е висша 
форма на златарски уме-
ния. Най-скъпите и краси-
ви предмети са украсява-
ни или изцяло изработва-
ни с филигран. Изложба-
та може да бъде посетена 
всеки работен ден. Досе-
гашните отзиви за нея са 
наистина впечатляващи.

Кратки
новини



4
  

12 ЮНИ 2018 Г. БР. 24 (3631)

- Ако България стане първа на тазгодишното светов-
но по футбол, обещавам да те почерпя!

- Ама как така, нали ние не се класирахме?
- Пу да му се не види, пак нямаш късмет…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Нощен полет. Застаряваща пътничка се взира втрен-
чено през прозорчето към мигащата лампичка на края на 
крилото и вика стюардесата:

- Извинете, бихте ли казали някак по-деликатно на пило-
та, че е забравил левия мигач?

Виц на броя

Продължават дейностите в населените места по по-
чистването на деретата от висока тревна растител-
ност и наноси. Целта на акцията е да се минимизира риска 
от наводнения в ниските части на селата. Тази година по-
чистване се извършва в Кардам, Изворово, Градини, Пчела-
рово и Спасово.

Достойно представяне и показани трайни знания 
по Български език и литература в проведения фина-
ле кръг на състезанието „Стъпала на знанието” по-
стигнаха Февзие Оксан, Габриела Димчева и Алексан-
дра Чимширова. Това е пореден успех на възпитаници 
на СУ „Никола Вапцаров” - Генерал Тошево.

„А” областна футболна група

Първи е „Устрем-Д”
Футболистите на „Устрем-

Д” Дончево триумфираха 
в областното първенство 
по футбол. Във финалния 
плейоф за определяне на 
победителя в Източната гру-
па те се наложиха с 5:4 след 
изпълнение на дузпи над 
състава на „Добруджански 
спортист” Стефан Караджа.

Двата тима предложиха на 
зрителите много оспорван 
двубой, в който положенията 
се редуваха пред двете вра-
ти. Първото полувреме за-
върши 1:0 за „Добруджански 
спортист”, но след почивката 
момчетата на Дончево въз-
становиха равенството и та-
ка се стигна до изпълнение 
на дузпи.

При първите пет изпълне-
ния двата тима направиха по 
два неуспешни удара и ре-
зултатът стана 4:4. В крайна 
сметка обаче „Устрем-Д” по-
беди с 5:4 и оглави зоновата 
класация.

До края на миналата сед-
мица трябваше да стане яс-

но дали някой от отбори-
те финалисти ще изяви же-
лание да играе в по-горната 
Североизточна трета лига.

Както вече писахме, пред-
ставянето на отборите от на-
шата община в първенство-
то на Зона „Изток” не беше 
задоволително. ФК „Спор-
тист 2011” Генерал Тоше-
во от 20 изиграни срещи 
има едва 8 победи, 2 равен-
ства и цели 10 загуби. Така 
с голова разлика 30:29 спор-
тистци заеха седмото мяс-
то. Още по-незадоволите-
лен е резултат на ФК „Друж-
ба” Люляково. Само с 2 по-
беди, 2 равенства и 16 за-
губи, при спечелените едва 
8 точки от 20 срещи, люля-
ковци закономерно остана-
ха на предпоследното 10-то 
място. Според специалисти-
те представянето и на два-
та отбора предизвиква сери-
озен анализ, защото момче-
тата имат потенциал и нае-
сен може да бъдат на далеч 
по-предни позиции.

Вакантни длъжности в Сухопътни войски
Със заповед на минис-

търа на отбраната са обя-
вени за заемане след про-
веждане на конкурс от ли-
ца, завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и чужбина, 
253 вакантни длъжности 
от състава на Сухопътни 
войски, както следва:

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

~ ВФ 48430 Стара Заго-
ра - 20 работни места.

~ ВФ 54230 Стара Заго-
ра - 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 
работни места.

~ ВФ 34840 Карлово - 50 
работни места.

~ ВФ 22180 Казанлък - 20 
работни места.

~ ВФ 38640 Казанлък - 
10 работни места.

~ ВФ 26240 Сливен - 20 
работни 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 

работни места.
~ ВФ 42600 Мусачево - 

13 работни места
~ ВФ 28330 Смолян - 25 

работни места.
Срок за подаване на за-

явленията - 14.08.2018 г.

Повече информация мо-
же да получите от офиса 
за водене на военен от-
чет към Община Генерал 
Тошево, тел. 0888/321-
253, както и от сайтовете 
на Централно военно ок-
ръжие www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната 
www.mod.bg. Образци от 
формулярите за кандидат-
стване са изложени във 
Военно окръжие Добрич, 
бул. „Добруджа” №4, тел. 
058/664-764, където се по-
дават необходимите доку-
менти.

Три акта за трюфели
При извършен обход на 

територията на Държавно 
горско стопанство „Генерал 
Тошево” са установени три-
ма нарушители, които тър-
сели трюфели в гората без 
необходимото за целта раз-
решително. Иззети са об-
що 1,1 килограма гъби трю-
фел. Служителите на сто-

панството са съставили три 
акта и четири констативни 
протокола на нарушители-
те.

Занапред със сигурност 
търсачите на трюфели ще 
се увеличат. Лесничеите 
обаче едва ли ще останат 
безучастни и ще засилят 
проверките.

Вестник „Добруджански глас”

Абонирайте се!
Абонирането за общин-

ския седмичен вестник 
„Добруджански глас” про-
дължава. Това става във 
всички пощенски станции 
в страната, в редакцията и 
на РЕП-овете. Цената е не-
променена - по един лев на 

месец. Ако искате да знае-
те повече от другите за ми-
нали и предстоящи съби-
тия на територията на Об-
щина Генерал Тошево, ако 
искате да сте навреме ин-
формирани - абонирайте 
се!

Национален литературен конкурс

Успех на Балабанов!
В шестнадесетия нацио-

нален литературен конкурс 
„Ний всички сме деца на 
майката земя”, организиран 
от Народно читалище „Хрис-
то Смирненски” - София, пи-
сателят Георги Йорданов Ба-
лабанов от Генерал Тоше-
во получи трета национална 

литературна награда за раз-
каза си „Дюлята”. В съста-
ва на журито бяха Благове-
ста Касабова - председател, 
и членове Георги Драмбозов 
и Трендафил Василев. Това 
е дванадесетия разказ на ав-
тора, който е отличен в раз-
лични национални конкурси.

Заради неотложни ремонти

Къде ще спират тока?
Електроразпределение 

Север АД, Разпределителен 
обслужващ център Силистра 
и Добрич, уведомява своите 
клиенти, че поради извърш-
ване на ремонтни дейности 
на съоръженията за достав-
ка на електроенергия, в ра-
йона на селата Сърнено, Си-
раково, Великово, Средина и 
част от Спасово на 18 юни от 

11:00 до 14:00 часа ще бъде 
спирано електрозахранване-
то. От ТП Сърнено, ТП Сира-
ково, ТП Средина, ТП 6 Спа-
сово, ТП Великово, ТП ТК-
ЗС Спасово, МТТ Вивател 
и БКТБ Глобул, ТП Птиице-
ферма и МТП Птицеферма.

Допълнителна информа-
ция може да се получи на 
тел. 0700 161 61.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ апартамент, идеален център, ул. „Станьо 

Милев” №2, блок 2, ап. 10, ет. І, саниран блок. Справки на 
тел. 0882/521-030.

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

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

ТЪРСЯ квартира, тел. 0894/062-745.

В ъ з П о м и Н а Н и Е
На 14 юни се навършват 
6 месеца от смъртта на

Илия Тодоров 
Марков

Болката е голяма - думи-
те безсилни. Липсваш ни!

 От семейството


