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Средно училище „Никола Вапцаров”

Патронен празник
На 7 декември СУ „Н. Ва-

пцаров” отбеляза своя па-
тронен празник със спорт-
но състезание „Бързи, сме-
ли, сръчни вапцаровци” за 
учениците от V до ХІІ клас. 
Събитието беше уважено от 
кмета на Общината Вален-
тин Димитров и служители 
в Общинска администрация.

Спортният празник започ-
на с кратка презентация на 
различните видове спорт, 
които децата практикуват 
в училище. От гимнастика, 
през тенис на маса, та чак до 
баскетбол, волейбол и фут-
бол. След това започна съ-
щинската част от събитието, 
в която учениците бяха раз-
делени на групи и премериха 
сили в най-разнообразни и 
оспорвани състезания. Всич-
ки показаха умения по лов-
кост, бързина, техника с топ-
ка в ръце и крака, координа-
ция и баланс. Голям интерес 
предизвикаха оспорвани-
те битки „Млад огнеборец”, 

„Теглене на въже”, „Футбол-
ни умения” и др. между по-
големите ученици. Участни-
ците не само спортуваха, но 
и се забавляваха, почитай-
ки по този начин патронът на 
своето училище. Победите-
лите в отделните игри и въз-
растови групи получиха ди-
пломи и награди, а празни-
кът завърши с извиването на 
право българско хоро, кое-
то едва се побра в спортна-
та зала.

Честита Коледа
и Нова година!

Уважаеми съграждани,
В навечерието сме на най-светлия празник от християн-

ския календар - Рождество Христово. Празник, който ни съби-
ра с най-близките хора и ни изпълва с надежда за едно по-до-
бро бъдеще. Ден, в който почитаме традициите си и отваря-
ме врати пред добрите дела, за да покажем, че изконните чо-
вешки ценности са живи, че сме силно, будно и творящо об-
щество.

Броени дни ни делят и от Новата 2019 година. Нека с нея да 
запазим стремежа си да живеем по-добре в един красив и ую-
тен град, какъвто е родният Генерал Тошево. Стремеж, кой-
то изисква смелост и отдаденост, постоянство и креативност, 
упоритост и труд.

Пожелавам Ви здраве, благополучие и успех във всяко на-
чинание!

Честито Рождество Христово и щастлива Нова 2019 година!
Валентин ДИМИТРОВ

кмет на Община Генерал Тошево

Оставащите инициативи за празниците
~ 18 декември - Образо-

вателни коледни концерти 
за децата от І до ІV клас на 
Средно училище „Никола 
Вапцаров” и Основно учи-
лище „Христо Смирненски” 
от 13:00 и 14:30 часа.

~ 18-21 декември - Бла-
готворителен коледен ба-
зар в Народно читалище 
„Светлина 1941”.

~ Коледно тържество в 
читалищната библиоте-

ка на града и заключите-
лен етап от конкурса „Лю-
бознайко-всезнайко”. Връ-
чване на годишните награ-
ди.

~ 19 декември - Дядо 
Коледа в Детска градина 
„Пролет” в Генерал Тошево.

~ 20 декември - Дядо Ко-
леда в Детска градина „Ра-
дост” в Генерал Тошево.

~ 20 декември - „Спор-
тист на годината 2018”, 

официална церемония по 
награждаването на победи-
телите - от 17:00 часа.

~ 21 декември - Поздрав 
от Коледарска група при 
Народно читалище „Свет-
лина 1941” за кмета на Об-
щината Валентин Димитров 
и Общинска администра-
ция, от 09:30 часа.

~ 21 декември - „Въл-
шебна нощ”, Коледен кон-
церт за жителите и гостите 

на Генерал Тошево.
~ 24 декември - Коледар-

ски благослов пред сграда-
та на Община Генерал То-
шево.

~ 24 декември - Дядо Ко-
леда по домовете.

~ 31 декември - Посре-
щане на Новата 2019 годи-
на на централния площад 
на Генерал Тошево с музи-
кална програма, от 23:00 
часа.

Градът блесна в красива празнична украса
В присъствието на мно-

го деца и възрастни - ро-
дители, баби и дядовци, 
на 5 декември бяха запа-
лени светлините на Колед-
ната елха в Генерал Тоше-
во, която тази година ос-
вен със светещи елементи 
е отрупана и с подаръци. 
Заедно с нея бяха запале-

ни светлините и на остана-
лата украса в града, която 
озари небето в централна-
та градска част.

В студената декемврий-
ска вечер децата истин-
ски се радваха и актив-
но участваха в предста-
вените скечове, игри и за-
бавления от аниматори-

те „Веселяците” и талан-
тите от Център за работа 
с деца.

Сред участниците в тър-
жеството бяха кметът на 
Общината Валентин Ди-
митров, служители на Об-
щинска администрация и, 
разбира се, добрият Дядо 
Коледа. С много трепет и 

вълнение малчуганите за-
едно с всички присъства-
щи отброиха времето до 
запалването на светлини-
те. Така бе поставено на-
чалото на наситената с 
културни събития колед-
но-новогодишна програма 
на Община Генерал Тоше-
во в дните до 2018 година.

Заслужено внимание
Клуб „Кураж” в Генерал 

Тошево отбеляза с отлич-
но организирано тържество 
Международния ден на хо-
рата с трайни увреждания. 
Наред с многобройните при-
ятели на клуба, събитието 
уважи и кметът на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров. Той приветства 
членовете на общинската 
организация на инвалиди-
те, като посочи, че екипът 
му винаги ще бъде отворен 
за идеи и сътрудничество за 
решаването на проблемите, 
които стоят пред хората с 
увреждания. Това е начинът 
да направим животът Ви по-
добър и пълноценен, каза 
пред пълната зала г-н Дими-
тров (пълния текст на позд-
равителното писмо публику-
ваме на втора страница).

Ръководителят на Клуб 

„Кураж” от своя страна бла-
годари от името на всич-
ки членове на общинската 
организация за подкрепа-
та, оказана от местното ръ-
ководство в реализиране-
то на различните начинания 
на хората с трайни уврежда-
ния.

През 1992 г. Генералната 
асамблея на ООН обявява 3 
декември за международен 
ден на хората с увреждания 
и неговата цел е постоян-
но да мотивира институции-
те да предприемат по-ефек-
тивни действия и полити-
ки, с които да се гарантира 
достъпът до общата архите-
ктурна среда на хората с ув-
реждания, достъпът до об-
щообразователната систе-
ма, до общия пазар на тру-
да, до информация и до про-
цесите на изработване.

Изказана благодарност
Изказваме най-искрена-

та си благодарност към г-жа 
Мария Стефанова - учител 
в пенсионна възраст и ак-
тивен общественик за това, 
че предостави от личната си 
библиотека книга със снимка 
на Никола Златев Трънков - 
околийски кмет на Генерал 
Тошево през 1952 г.

Ще бъдем много благодар-
ни на хора, които помнят ис-
торията на града и община-
та, да ни предоставят повече 
информация за още двама 
кметове - Иван Тодоров (27 
октомври 1940 г. - 20 декем-
ври 1940 г.) и Димитър Сре-
бров Атанасов (21 декември 
1940 г. - 1 ноември 1941 г.).

„ЕКО БУЛСТАНДАРТ” ЕООД
поздравява своите клиенти и партньори по случай Рож-

дество Христово и настъпващата 2019 година! На всич-
ки желае здраве, любов, късмет, спорна работа и успехи 
във всички начинания!
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~ 18 декември - 160 го-
дини от рождението на па-
трона на града и общината 
генерал-лейтенант Стефан 
Тошев.

~ Навършват се 135 го-
дини от построяването на 
църквата в с. Житен.

~ 115 години от рожде-
нието на Любен Станчев - 
един от най-изявените жур-
налисти, родени в нашата 
община, осъден на смърт от 
Народния съд, по-късно ре-
абилитиран.

~ 21 декември - 40 годи-
ни от откриването на бюст-
паметника на генерал Сте-
фан Тошев в Генерал Тоше-
во. Същия ден са открити 
Младежката база в с. Пле-
нимир и Паметника на не-
знайния воин в с. Кардам.

~ Преди 105 години на 
железопътната гара в Гене-
рал Тошево от Добрич прис-
тига първият влак. Построе-
на е първата гара.

~ 25 март - 115 години от 

рождението на първия гла-
вен редактор на вестник 
„Ленински зов” (сега „Добру-
джански глас), един от най-
изявените дейци на култу-
рата Георги Рашков - бай 
Жоро.

~ 60 години от открива-

нето на паметника на Йор-
дан Йовков в Генерал То-
шево.

~ 22 октомври - Преди 75 
години в с. Красен се про-
вежда първата свободна 
конференция на РМС.

~ Преди 55 години е от-
крита днешната сграда на 
ТПК „Труд” в града.

~ 29 март - 35 години от 
обявяването на актьора Ге-
орги Парцалев за първия 
почетен гражданин на Гене-

рал Тошево.
~ 3 август - 55 години от 

гостуването в Генерал То-
шево на представители на 
аграрното движение от Фин-
ландия и Полша, водени от 
Георги Трайков.

~ Преди 50 години е от-

крита сградата на „Банка 
ДСК” в Генерал Тошево.

~ 14 септември - Пре-
ди 55 години в Генерал То-
шево гостува Първият се-
кретар на ЦК на БКП Тодор 
Живков и Първият секретар 
на ГЕСП на ГДР Валтер Ул-
брихт.

~ 7 ноември - 15 години 
от приемането на Наредба-
та за символиката и отличи-
телните знаци на Община 
Генерал Тошево.

~ 2 юли - 40 години от 
гостуването в Генерал То-
шево на делегация от Мо-
замбик, водена от Лусиано 
Нгуразе.

~ 15 години от гостуване-
то в Добруджанския земе-
делски институт на делега-

ция начело с президента на 
Република Гвиана Линдън 
Форбс Симптън.

~ 12 септември - 35 годи-
ни от гостуването на деле-
гация от Монголия начело 
с Първия секретар на Убур-
хангайския аймачен коми-
тет в гр. Аргайхер Живама-
агийн Ухнаа.

~ 11 юни - 15 години от 
посещението на президен-
та на Република България 
Георги Първанов в Добру-

джанския земеделски ин-
ститут и Генерал Тошево.

~ 6 ноември - 50 годи-
ни от откриването на Кера-
мичния завод в Генерал То-
шево.

~ 45 години от открива-
нето на детски ясли за 120 

деца, детски градини за 100 
деца, нова електрическа 
подстанция и други обекти 
в Генерал Тошево.

~ 27 декември - 40 годи-
ни от първата копка на нов 
търговски обект на РПК 
„Наркооп” и на първата дис-
котека в Генерал Тошево.

~ 35 години от открива-
нето на Улицата на услуги-
те на ТПК „Труд”.

~ 30 години от провеж-
дането на втория пленер за 

малка пластика „Човекът и 
земята”.

~ 31 март - С решение на 
Министерството на култу-
рата, науката и просветата 
преди 30 години в Генерал 
Тошево е открит Техникум 
по механотехника „Юрий Га-
гарин”, сега Професионал-
на гимназия по земеделие 
„Тодор Рачински”.

~ 8 ноември - 30 години 
от първата копка за изграж-
дането на православния 
храм „Свети Димитър” в Ге-
нерал Тошево.

~ 3 април - 20 години от 
официалното откриване на 
храм „Свети Димитър” в Ге-
нерал Тошево от Варнен-
ския и Великопреславски 
митрополит Кирил.

~ 11 юли - 15 години от от-
криването на първата дес-
тилерия за етерични масла 
в Генерал Тошево.

Това са най-значимите го-
дишнини на събитията през 
2019 г.

През 2019 година - значими годишнини

„Попитай кмета” се проведе в село Спасово
В последния ден на ме-

сец ноември в село Спасово 
се проведе поредната 34-та 
среща от инициативата „По-
питай кмета” на Община Ге-
нерал Тошево. На събити-
ето присъстваха повече от 
20 жители на селата Спасо-
во, Сърнино и Сираково. Те 
с интерес изслушаха отче-
та за работата на Общинска 
администрация през измина-
лия месец и анонса за пред-
стоящите събития през де-
кември. След това хората за-
дадоха своите въпроси към 
кмета на общината Валентин 
Димитров.

И тази среща започна с 
предоставянето на отгово-
ри от последното издание 
на инициативата, което се 
проведе в село Люляково. 
Там широко дискутирана бе-
ше темата за транспортна-
та схема на общината, без-
платните карти за транспорт 
и случаите, в които микробу-
сите не спират на спирките. 
Кметът Валентин Димитров 
подчерта, че от декември 
всички казуси ще бъдат раз-
решени и проблеми с транс-
порта в общината не се очак-
ват.

В своя отчет за свършена-
та работа от Общинска ад-
министрация през месец но-
ември кметът Валентин Ди-
митров изтъкна богатата 
програма по случай празни-
ка на град Генерал Тошево. 
Под егидата на празниците 
на града имаше 23 културни, 
музикални и спортни съби-
тия, които обогатиха живота 

на жителите от Генерал То-
шево и околните села.

Празненствата започна-
ха с отриването на две из-
ложби - “Есенни хоризонти” 
и „Градът в миналото”, които 
все още могат да бъдат раз-
гледани във фоайето на НЧ 
„Светлина - 1941” - Генерал 
Тошево. В Историческия му-
зей пък беше открита госту-
ващата мобилна изложба 
„Алкохол и Амбалаж”.

Културният календар на 
Община Генерал Тошево 
беше обогатен с финалния 
етап на Националния кон-
курс за млади поетеси „До-
ра Габе” и обявяването на 
големите победители в не-
го, гостуването на Драмати-
чен театър „Йордан Йовков” 
- град Добрич с постановката 
„Гераците”, първата по рода 
си етновечер „С Добруджа 
в сърцето”, концерт на Сил-
вия Кацарова, предшестван 
от Общоградско тържество 
и раздаването на годишните 
награди на отличените фир-
ми, земеделски производи-
тели и различни институции 
за постигнати високи профе-
сионални резултати в своите 
сфери.

Спортните събития в 
празничните дни също при-
състваха богато в календа-
ра на общината. Учениче-
ски крос „Будители 2018” да-
де началото на мероприяти-
ята. Последваха турнири по 
футбол, баскетбол, тенис на 
маса, конен спорт и спортен 
бридж.

Междувременно беше от-

крит и обновения Паметник 
на загиналите във войни-
те, пред който признателни 
граждани положиха венци и 
цветя в памет на героите.

Празничната програма за-
върши с второто издание 
на Фестивала на сармата и 
кюфтето с участието на Ути 
Бъчваров и концерт на Любо 
Киров и група D2.

След края на празниците 
културните събития в общи-
ната продължиха. На 10 но-
ември читалищният салон 
в село Кардам се оказа ма-
лък, за да побере желаещи-
те да присъстват на търже-
ството за четиридесет и пе-
тата годишнина от създава-
нето на пенсионерския клуб 
„Хан Кардам“. Няколко дни 
по-късно изцяло обновен 
пенсионерски клуб отвори 
врати в село Красен. Той се 
намира в сградата на чита-
лището и носи името на ем-
блематичната Йовкова геро-
иня Албена. На 21 ноември в 
НЧ “Светлина - 1941” се про-
веде осмото издание на об-
щинския конкурс “Йовков и 
неговият свят”, който беше 
посветен на 138 години от 
рождението на големия бъл-
гарски писател Йордан Йов-
ков, а два дни по-късно в НЧ 
“Йордан Йовков” в село Ро-
сица се състоя празнично 
тържество по повод 138 го-
дини от рождението на Пе-
веца на Добруджа.

Като предстоящо през ме-
сец декември кметът Ва-
лентин Димитров анонсира 
няколко основни момента, 

свързани разбира се с пред-
стоящите Коледни и Ново-
годишни празници. В нача-
лото на последния месец 
за годината стартира кам-
панията „Благотворителна-
та коледа 2018” за набира-
не на средства, с които ще 
се закупят хранителни паке-
ти, които да бъдат раздаде-
ни на нуждаещи се в навече-
рието на светлите празници. 
НЧ „Светлина 1941” ще ста-
не дом на няколко Коледни 
концерта - образователните 
за учениците от двете учеб-
ни заведения в града и голе-
мият Коледен концерт „Въл-
шебна нощ” за жителите на 
Генерал Тошево, който ще 
се проведе на 21 декември 
от 18:00 часа. Преди това 
предстоят Коледарски бла-
гослов, откриването на Ко-
леден базар, изложба и наг-
раждаването на Спортист на 
годината 2018. На 20 декем-
ври ще се проведе послед-
ното за годината Заседание 
на Общинския съвет.

В първите дни на месеца 
продължава и обследването 
на общинската пътна мрежа 
за полагане на снегозащитни 
съоръжения на подходящите 
за целта места.

Проблемите, които въл-
нуваха гостите в залата на 
местното кметство бяха по-
знати - състоянието на улич-
ната мрежа след отстраня-
ване на аварии на ВиК - До-
брич, предстоящата зима и 
снегопочистването в райо-
на, както и честото спиране 
на водата.

Посещение в Брюксел
По покана на лидера на 

ПЕС Сергей Станишев, пе-
тима добруджанци, сред 
които и кметът на село Бал-
канци и председател на 
Младежкото обединение 
на БСП в Генерал Тошево 
Красимир Костадинов, по-
сетиха Европейския парла-
мент в Брюксел. В рамки-
те на посещението групата 
се запозна със структурата 
и работата на европейския 
законодателен орган и про-
веде дискусия за бъдещето 

на съюза със Сергей Стани-
шев. Младите социалисти 
опознаха отблизо и белгий-
ската столица, за което за-
слуга има екипът на прези-
дента на ПЕС. Като изклю-
чително полезно определи 
посещението си предста-
вителят на нашата община 
Красимир Костадинов и не 
пропусна да отбележи, че 
въпреки всичко не би заме-
нил родното си място с дру-
го, било то и в сърцето на 
Европа.

До Клуб на инвалида „Кураж”

Поздравително писмо
Кметът на Общината Ва-

лентин Димитров изпрати 
поздравително писмо до 
Клуб на инвалида „Кураж” 
със следното съдържание:

Уважаеми членове на 
клуба,

Приемете моите сърдеч-
ни поздрави по повод Меж-
дународния ден на хората с 
увреждания. Присъединя-
вам се към отбелязването 
на този ден с уважение към 
Вас, хората, които ежеднев-
но с, с воля и кураж, отсто-
явате правото си на лична 
изява и на достоен живот.

Аз и екипът ми винаги 
сме отворени за идеите Ви 
да сътрудничим за решава-
нето на проблемите, които 

стоят пред вас. Това е на-
чинът да направим живота 
Ви по-добър и пълноценен. 
Знаем, че един ден в годи-
ната не е достатъчен, за да 
засвидетелстваме нашето 
внимание към всички, кои-
то всеки ден преодолява-
те трудности, непознати за 
останалата част от обще-
ството. Наш дълг е да об-
лекчим трудното Ви еже-
дневие и да протегнем при-
ятелска ръка с разбиране и 
топлота.

Пожелавам на Вас и Ва-
шите семейства здраве, ра-
дост и усмивки!

Честит празник!
Валентин ДИМИТРОВ

Кмет на Общината
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Заповед на кмета на
Община Ген. Тошево

На основание чл.44, ал.2 
от Закона за местното са-
моуправление и местната 
администрация за охрана 
на обществения ред, без-
опасността на движението 
и противопожарната охра-
на на Община Генерал То-
шево, във връзка с Наред-
ба №1 на Общински съвет 
и предстоящите коледни и 
новогодишни празници, за-
повядвам:

1. Обявявам повишено 
внимание и усилена охрана 
в дните на коледните и но-
вогодишни празници. Да се 
засили бдителността и оси-
гури постоянно наблюде-
ние на обектите на иконо-
миката. Да се осигури съв-
местно дежурство по охра-
на на обществения ред.

2. Основно внимание да 
се отдели на обектите с 
взривни, огнеопасни, общо-
отровни, водоеми, размно-
жителна техника, каси, сей-
фове, съобщителни и други 
връзки от този характер.

3. В наряд да се изли-
за след провеждане на ин-
структаж от дежурния офи-
цер на Районно управление 
- Генерал Тошево.

4. Ръководителите по 
места да запознаят отго-
ворниците на обекти със 
задачите по охранителни-
те мероприятия за повише-
но внимание и усилена ох-
рана.

5. Стриктно да се спаз-
ват изискванията за опаз-
ване на обществения ред 
и сигурността на граждани-

те, съгласно Наредба №1. 
Да не се използват никак-
ви пиротехнически сред-
ства, които биха застраши-
ли здравето и сигурността 
на гражданите.

6. Назначавам отговор-
ни дежурни служители на 
разположение в Общината, 
както следва:

* 24 декември 2018 г.
~ Георги Василев Георги-

ев - заместник-кмет на Об-
щината, тел. 0888/284-781.

* 25 декември 2018 г.
~ Деян Йорданов Дими-

тров - заместник-кмет на 
Общината, тел. 0884/166-
832.

* 26 декември 2018 г.
~ Валентин Вълчев Ди-

митров - кмет на Общината, 
тел. 0882/291-204.

~ Костадин Ангелов Кос-
тадинов - дежурен огняр, 
тел. 0877/562-750.

Отговорните дежурни 
служители поемат ръковод-
ството на посочената дата 
до отстраняването на въз-
никналите аварии и лоши 
зимни условия, след което 
уведомяват Кмета на Об-
щината за обстановката и 
предприетите от тях мерки.

Настоящата заповед да 
се връчи на ръководите-
лите на предприятия, фир-
ми, организации, кметове, 
кметски наместници за взе-
мане на съответните мер-
ки и недопускане на нару-
шения.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Община
Генерал Тошево

Още един кмет с
портрет в Общината

Допреди десетина дни 
портретът на Никола Златев 
Трънков липсваше на стена-
та в Общинска администра-
ция с кметовете от 1940 г. 
насам. Благодарение на уси-
лените издирвания той вече 
е поставен.

Никола Трънков е роден 
през 1922 г. в с. Стрелец, къ-
дето завършва основното си 
образование. След това учи 
в плевенската лозаро-гради-
нарска гимназия и агроном-
ство в София. През 1948 г. 
е назначен като началник на 
отдел „Земеделие” към Око-
лийския народен съвет в Ге-
нерал Тошево. Бил е кмет на 

тогавашното село от септем-
ври до декември 1952 г. За-
бележителна е по-нататъш-
ната му кариера - от 1962 г. е 
първи зам.-министър, а през 
1964 г. става министър на зе-
меделието; от 1972 г. е тър-
говски представител на На-
родна република България 
в Германската демократич-
на република, а през 1980 г. 
е назначен към Българското 
търговска представителство 
в Москва.

Макар да е кметувал са-
мо четири месеца, Никола 
Трънков има съществен при-
нос за развитието на Гене-
рал Тошево и околията.

Важно уточнение!
Поради многото почивни дни в края на тази и начало-

то на следващата година, както и графикът на печатни-
ца „Нилекта принт”, следващият брой на общинския сед-
мичен вестник „Добруджански глас” ще излезе на 8 януа-
ри 2019 година.

Обявления
Звено „АННСР” при Об-

щина Ген. Тошево обявя-
ва съгласно чл.129, ал.2, и 
5, във връзка с чл.136, ал.1 
от ЗУТ Заповед №1010 от 
27.11.2018 г. за одобря-
ване на изменение и Под-
робен Устройствен План - 
План за Регулация (ПУП-
ПР), обхващащ УПИ ІV в 
кв.1 по плана на с. Малина, 
Община Генерал Тошево. 
В резултат на изменението 
от УПИ ІV с площ от 14 580 
кв. м. се образуват два имо-
та: УПИ V и УПИ VІ, съот-
ветно с площи 7290 кв. м. 
и 7290 кв. м., при запазва-
не на предназначението на 
имотите за ниско жилищно 
строителство (Жм). Запове-
дта е в Общинска админи-
страция - Ген.. Тошево, зве-
но „АННСР”, стая 412, къде-
то желаещите могат да се 
запознаят с нея.

* * * *
Звено „АННСР” при Об-

щина Ген. Тошево обявя-
ва съгласно чл.124 „б”, ал.2 
от ЗУТ Заповед №1026 от 
04.12.2018 г. за допуска-

не на изготвяне на ПУП-
ПР, обхващащ УПИ ХХ-общ 
и УПИ ХХІ в кв.8 по плана 
на с. Малина, Община Ген. 
Тошево, с цел обединява-
не на имотите и образуване 
на нов урегулиран позем-
лен имот: УПИ ХХІІ-188. За-
поведна е в Общинска ад-
министрация - Ген. Тошево, 
звено „АННСР”, стая 412, 
където желаещите могат да 
се запознаят с нея.

* * * *
Звено „АННСР” при Об-

щина Ген. Тошево обявя-
ва съгласно чл.124 „б”, ал.2 
от ЗУТ Заповед №1011 от 
27.11.2018 г. за допуска-
не на изготвяне на ПУП-
ПР, обхващащ УПИ ІІІ-790 в 
кв.81 по плана на с. Кардам, 
Община Ген. Тошево, с цел 
образуване на нов урегу-
лиран поземлен имот, соб-
ственост на Община Ген. 
Тошево. Заповедта е в Об-
щинска администрация - 
Ген. Тошево, звено „АНН-
СР”, стая 412, където жела-
ещите могат да се запозна-
ят с нея.

Уведомително писмо
Уважаеми жители на Об-

щина Генерал Тошево,
Във връзка с публично-

то обсъждане на проекто-
бюджета за 2019 г. на Об-
щина Генерал Тошево, ка-
ним всички заинтересова-
ни граждани и структури на 
Общината на 11.01.2019 г. 
от 10:30 часа в залата на 
третия етаж на Общинска 
администрация на среща 
за обсъждане на проекто-
бюджета. Материалите за 
публичното обсъждане мо-

же да получите в стая 107 
на Общинска администра-
ция след 04.01.2019 г.

Всички граждани мо-
гат да дадат своите пред-
ложения и мнения за про-
ектобюджет `2019 на Об-
щина Генерал Тошево до 
08.01.2019 г. в стая 107 на 
Общинска администрация, 
тел. 05731/20-51 или на 
електронен адрес: finansi@
toshevo.org.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Общината

Обява на Общината
Община Ген. Тошево 

обявява публичен търг с 
тайно наддаване по реда на 
ЗОС за отдаване под наем 
за срок от 5 стопански годи-
ни, считано от 2018-2019 г. 
на земеделски земи от Об-
щински поземлен фонд. За-
поведта за откриване на 
тръжната процедура и оп-
ис на имотите са публику-
вани на сайта на Община 
Ген. Тошево. Депозитите за 
участие в размер на 10 лв./
дка се внасят в касата, на-
ходяща се в администра-
тивната сграда на Община 
Ген. Тошево или по сметка 
BG04 CREX 9260 3314 7087 
01 при “Токуда банк” АД, 

офис Ген. Тошево. Тръж-
на документация се заку-
пува срещу 20 лв. до 12 ча-
са на 07.01.2019 г. и се по-
лучава в стая 305 - отдел 
„ССД”. Оглед на обектите 
може да се извърши всеки 
работен ден до деня, пред-
хождащ деня на търга след 
закупуване на тръжни доку-
менти. Депозит и заявления 
за участие се приемат до 15 
часа на 07.01.2019 г.

Търгът ще се проведе 
на 08.01.2019 г. от 09:00 
часа в Общинска админи-
страция Ген. Тошево, за-
лата на ІІІ етаж. Справки на 
тел. 05731/20-20, вътр. 25 и 
05731/89-39.

Много празници - сок един
Направете сокове „Ботаника” неотменима част от Ваша-

та празнична трапеза през месец декември. Сто процента 
натурален ябълков сок - без добавени захар, консерван-
ти и стабилизатори. Цената за опаковка от 3 литра без ку-
тия - 3,80 лева.

За заявки: тел. 0890-505 555, или в производствената ба-
за в Генерал Тошево. Очакваме Ви!
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Обява за публичен търг
ТПК „Труд”, ул. „Трети март” №5, обявява публичен търг с 

явно наддаване на следния недвижим имот: застроен урегу-
лиран поземлен имот в пл. №2265 с площ 23 732 кв. м. и при-
лежащите сгради:

1. Автоработилница -  226,32 кв. м.
2. Метално хале с кран -  682,44 кв. м.
3. Метален цех с кран -  400,00 кв. м.
4. Метален склад - 202, 00 кв. м.
5. Трафопост -  84,00 кв. м.
6. Леярна -  64,00 кв. м.
7. Асфалтова площадка -  3 000,00 кв. м.

Първоначална тръжна це-
на - 535 557,00 лв. без ДДС. 
Огледът ще се извърш-
ва всеки работен ден от 
03.12.2018 г. до 15.01.2019 
г. от 08:00 до 12:00 часа по 
местонахождението на имо-
та, Ген. Тошево, ул. „В. Ап-
рилов” №67. Предложения-
та за участие в търга и заку-
пуване на тръжна докумен-
тация се приемат в админи-
стративната сграда на ТПК 
„Труд”, гр. Ген. Тошево, ул. 
„Трети март” №5, втори етаж, 
при цена 30,00 лв. без ДДС 
за комплекта всеки работен 
ден от 08:00 до 12:00 часа. 

Депозитът за участие в тър-
га е в размер на 25 000,00 
лв. и се внася по банков път 
до 15.01.2019 г. в Уникредит-
булбанк - Ген. Тошево. Стъп-
ка за наддаване е 5 000,00 
лв. Търгът ще се проведе на 
16.01.2019 г. от 10:00 часа в 
сградата на ТПК „Труд”.

При непровеждане на тър-
га повторен ще се проведе 
след 7 дни на същото мяс-
то и час.

За информация от Пред-
седателя на коопера-
цията - инж. Р. Христов 
GSM 0885/615-175 и тел. 
05731/23-22.

Новини от Спасово
НА 3 ДЕКЕМВРИ бяха за-

палени светлините на колед-
ната украса на читалище-
то. Ритуалът беше впечатля-
ващ, особено за малките жи-
тели на селото.

В ЧИТАЛИЩЕТО е уреде-
на витрина по случай 159 го-
дини от рождението на па-
трона на Общината генерал-
лейтенант Стефан Тошев и 
100 години от края на Първа-
та световна война.

На 20 ДЕКЕМВРИ (Игнаж-
ден) ще се проведе тради-
ционната кулинарна излож-
ба за Коледа и Нова година. 

Организатори са кметството, 
Клуб на пенсионера „Лазар 
Спасов” и Народно читали-
ще „Отец Паисий 1897”. Тази 
година изложбата ще има и 
благотворителна цел.

НА 21 ДЕКЕМВРИ ще се 
проведат коледни и нового-
дишни тържества в детската 
градина и Основно училище 
„Йордан Йовков”. Вече е под-
готвена празничната литера-
турно-музикална програма.

ПРЕДСТОИ на Бъдни ве-
чер коледари да благословят 
селото за здраве и берекет.

Мария ПЕТКОВА

Годишнина, която
дълго ще се помни!

В малкото село Кали-
на, живописно разполо-
жено в сърцето на плодо-
родна Добруджа, живеят 
в мир и разбирателство 
хора от няколко нацио-
налности. Привлечени 
от природната красота, 
чистия въздух и спокой-
ствие, семейства от Ве-
ликобритания и Герма-
ния избират да живеят за 
постоянно в селото. Ин-
тересуват се от история-
та, бита и традициите на 
българите, похвални са 
усилията им да учат ези-
ка ни, участват активно в 
дейностите на местното 
читалище със секретар 
Георги Денев.

На 7 декември англи-
чаните Бил и Луиза Хау 
отпразнуваха юбилей - 
55 години семеен живот, 

съвместно със своите съ-
селяни. Цялостната орга-
низация на тържеството 
бе осъществена от гер-
манката Габи и читали-
щето. Обядът бе пригот-
вен от Габи по немска ре-
цепта, играха се българ-
ски хора и ръченици, по-
лучи се отлична симби-
оза на международни 
обичаи и традиции, му-
зика, ястия, щастие и то-
плина.

Луиза прие предложе-
нието на Бил отново да 
се омъжи за него и да жи-
веят заедно и през след-
ващите 50 години. Наши-
те пожелания са да си 
живеят като Крал и Кра-
лица в тяхното Обедине-
но семейно Кралство на 
Велика Калина.

Ванушка КОЛЕВА

Блондинка и брюнетка гледат любовно-драматичен 
филм. Главният герой е на прозореца и иска да се самоу-
бие. И тогава брюнетката казва:

- Хайде да се обзаложим за 50 лева, че ще скочи.
- Добре, аз пък се обзалагам, че няма да скочи.
След 5 минути главният герой скача. Блондинката пода-

ва парите на брюнетката, а тя казва:
- Не мога да ти взема парите, защото аз съм го гледала 

този филм и преди.
- То и аз съм го гледала преди, но не очаквах да скочи 

отново, защото е много високо.

Виц на броя

- И не забравяй, че при щафетното бягане е на-
ложително да живееш с чувството, че си избягал 
от работа!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

В ъ з П о м И Н а Н И Е
На 17 декември се навършиха

5 години от смъртта на

Петър Иванов
Времето е безсилно да заличи 

спомените за твоята пословична 
честност, принципност и трудо-
любие. Винаги с признателност 
ще се прекланяме пред твоите 
добродетели. Дълбок поклон пред 
светлата ти памет! От опечалените

Условни наказания
Районният съд в Ген. То-

шево одобри споразумения, 
сключени между двама си-
рийски граждани, техните за-
щитници и прокуратурата. 
С постигнатите споразуме-
ния страните приемат за без-
спорно установено, че на 9 
ноември т.г. единият от под-
съдимите, в ролята на водач, 
е извел другия през граница-
та на страната ни. Незакон-
ното преминаване било из-
вършено в землището на с. 
Йовково, между 131 и 132 
гранични пирамиди.

Районният съд постанови 
мъжът, излязъл през грани-
цата ни без разрешение на 
надлежните органи на власт-
та и не през определените за 

това места, да изтърпи ус-
ловно наказание от 8 месе-
ца „лишаване от свобода” с 
3-годишен изпитателен срок 
и да плати глоба от 150 лв. 
Другият е осъден условно на 
10 месеца „лишаване от сво-
бода”, при същия изпитате-
лен срок, за това, че е пре-
вел незаконно сънародни-
ка си през нашата граница. 
Двамата чужденци деклари-
раха пред съда, че са подпи-
сали доброволно споразу-
менията, съгласни са с тех-
ните клаузи и се отказват от 
по-нататъшното разглежда-
не на делата по общия ред. 
Постановените от Районен 
съд - Ген. Тошево съдебни 
актове са окончателни.

Кампания срещу СПИН
В Средно училище „Ни-

кола Вапцаров” се проведе 
кампания, посветена на бор-
бата срещу болестта СПИН. 
Тя бе организирана от Клуб 
„Български младежки чер-
вен кръст” с ръководители 
Т. Стефанова и К. Костади-
нова.

Целта на провежданите 
в цял свят антиспин кампа-
нии е да се запознаят всич-

ки с особеностите и начините 
за предпазване от болестта. 
Единствено чрез постоян-
но информиране хората мо-
гат да спрат превръщането 
на тази епидемия в светов-
на пандемия. Такъв е стре-
межът на Световната здрав-
на организация и училищата, 
които утвърждават здраве и 
стават центрове на здравна 
култура.

Свободни длъжности
Със заповед на министъ-

ра на отбраната за заемане 
след провеждане на конкурс 
от лица, изпълнявали воен-
на служба (кадрова военна 
служба) са обявени 5 длъж-
ности за офицери, 3 длъж-
ности за сержанти и 2 длъж-
ности за войници във воен-
ните формирования (ВФ), 
както следва:

За офицери: ВФ 54320 
Божурище, ВФ 28000 Граф 
Игнатиево и ВФ 26450 Со-
фия.

За сержанти: ВФ 52090 
Долна Митрополия, ВФ 
32040 Крумово и ВФ 28000 
Граф Игнатиево.

За войници: ВФ 28000 
Граф Игнатиево.

Срок за подаване на за-
явленията - 28 декември 
2018 година включително.

Повече информация за 
участие в конкурса може да 
получите от офиса за воде-
не на военен отчет към Об-
щина Генерал Тошево, теле-
фон 0888/321-253, както и от 
сайтовете на Централно во-
енно окръжие - www.comd.bg 
и Министерство на отбрана-
та - www.mod.bg.

Образци от формулярите 
и подробностите за канди-
датстване са изложени във 
Военно окръжие Добрич, бу-
левард „Добруджа” №4, те-
лефон 058/664-764, къде-
то се подават необходимите 
документи.

Очакваме ви при нас!
Приятели,
Осигурете си чаша 

здраве всеки ден с наши-
те плодови сокове. Сто 
процента натурални, без 
добавени захари, консер-
ванти и стабилизатори. 
Истински вкус, който за-
режда и тонизира органи-

зма, на изключително из-
годна цена.

Очакваме вашите заяв-
ки (на едро и дребно, как-
то и на ишлеме) на тел. 
089/050-555. Посетете ни 
и на място в производ-
ствената база в Генерал 
Тошево!

Щастливото семейство получи освен искрени поз-
дравления и много подаръци от своите съселяни.


