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Честит празник 
Възкресение Христово!

Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
Озарените от светлина и духовно пробуждане Ве-

ликденски дни са онази част от годината, която ни на-
помня за безрезервната съзидателна сила на христи-
янските добродетели.

Възкресение Христово е най-яркият пример в човеш-
ката история за това как вярата, любовта и милосърди-
ето са пътят към нашето израстване. Те бележат всич-
ки изпитания и дела, които водят след себе си промя-
ната към по-добро.

На Великден е нужно да съхраним в мислите си това, 
което е чисто, светло и достойно за православния ни 
образ, това, което е градивно и непреходно.

Затова нека си пожелаем да бъдем по-смирени, по-
обичащи и повече вярващи, както в собствените си 
възможности, така и в силата на единението ни като 
общност.

Честито Възкресение Христово!
Валентин ДИМИТРОВ

 Кмет на Община Генерал Тошево

Подкрепа за независим живот

Пролетен празник
На 22 март 2018 г. се орга-

низира пролетен празник на 
потребители и предоставя-
щи социални услуги в „Цен-
тър за почасово предоста-
вяне на услуги в домаш-
на среда (ЦППУДС)” от Кар-
дам и Генерал Тошево. Про-
летта е сезонът, който носи 
радост, щастие, пробуждане 
след дългата и студена зима. 
Във въздуха се носи аромат 
на цветя и свежест. С проле-
тта се свързват най-красиви-
те пролетни празници - Лаза-
рица и Цветница.

По повод празника в „Цен-
тър за почасово предоставя-
не на услуги в домашна сре-
да” бе организирано засаж-
дане на градински и стайни 
цветя. Мартенското време 
с неочаквано падналия сняг 
осуети част от мероприяти-
ето, което се проведе в за-
лата. Бяха засадени стайни 
цветя. Представен бе и до-
кументален филм за билки-
те „Лековитото злато на Бъл-
гария”, след който бяха обсъ-
дени целебните им качества 
и ползата от употребата им в 
ежедневието.

За осигуряване на меро-
приятието бе осигурен спе-

циализиран транспорт за хо-
рата с увреждания и с нама-
лена подвижност, ползващи 
почасови социални услуги от 
Кардам и Генерал Тошево.

За добрата организация 
се погрижиха управителят на 
Центъра Мария Радева и со-
циалният работник Теодора 
Пенчева.

Мероприятието е осъ-
ществено съгласно изпълне-
нието на дейностите по про-
ект „Подкрепа за независим 
живот чрез „Център за по-
часово предоставяне на ус-
луги в домашна среда - Ге-
нерал Тошево”, финанси-
ран по процедура за директ-
но предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „Неза-
висим живот” с цел осигуря-
ване на достъп до услуги на 
целевите групи по проекта за 
преодоляване на последици-
те от социалното им изключ-
ване.

Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си”, съфинансирана от Ев-
ропейския социален фонд на 
Европейския съюз.

Летен ученически отдих край Шабла

Записването започна
Тази година лагерната смяна на Северното Черномо-

рие, която Община Генерал Тошево организира, ще про-
дължи от 23 до 28 юни и ще обхване деца от V до VІІ клас. 
Цената на целия престой на ученик е 90 лева. В синхрон с 
нормативната уредба за групови ученически прояви лету-
ването ще бъде обезпечено с медицинско лице, спасител 
и екип педагози. Програмата за лагерната смяна включва 
разнообразни дейности, въздействащи върху физическо-
то здраве на децата и личностното им израстване в посо-
ка формиране на уважение и любов към природата, толе-
рантност към другите, чувство на отговорност и умения за 
работа в екип.

Повече информация може да получите в стая №405 на 
Общинска администрация.

Отчет на Района прокуратура за 2017 година
На 23.03.2018 г. в Район-

на прокуратура - Генерал То-
шево, се проведе събрание 
за отчитане на дейността за 
2017 г. Районът, подслед-
ствен на прокуратурата в Ге-
нерал Тошево, обхваща ця-
лата територия на община-
та с около 17 300 жители с 
постоянен адрес, от които 
7400 живеят в града. Общи-
на Генерал Тошево е втора-
та по големина в област До-
брич, след община Добрич, с 
територия от 982,238 кв. км., 
което представлява 20,81% 
от територията на областта. 
Районна прокуратура - Ге-
нерал Тошево обслужва 42 
населени места: общинския 
център Генерал Тошево и 41 
села.

На територията на Общи-
на Генерал Тошево дейст-
ват две полицейски управле-
ния: Районно управление на 
МВР - структурно звено на 
ОД на МВР - Добрич и Гра-
нично полицейско управле-
ние (ГПУ), заедно с ГКПП - 
Кардам - структурно звено на 
Регионална дирекция «Гра-
нична полиция» - Русе. ГПУ 
- Генерал Тошево охранява 
сухопътната граница между 
Република България и Ре-
публика Румъния с дължина 
68,4 км.: от землището на с. 
Бежаново до землището на 
с. Росица.

През отчитаната година 
се констатира подобрява-
не на качеството на работа-
та на прокуратурата. Доми-
нират общоопасните престъ-
пления - най-вече такива за 
управление на моторни пре-
возни средства след употре-
ба на алкохол и на наркотич-
ни вещества, следвани от 

престъпленията против соб-
ствеността.

 В ГПУ - Ген. Тошево през 
2017 г. са били разследвани 
93 досъдебни производства, 
като за сравнение през 2016 
г. в това ГПУ са били реги-
стрирани 55 дела. През 2015 
г. са били заведени 47 де-
ла. Повечето от делата са за 
незаконно преминаване на 
държавната граница от миг-
ранти от Сирия, Ирак, Иран и 
Афганистан.

Районната прокурату-
ра отчита ръст с близо 20% 
на разглежданите преписки 
през 2017 г., в сравнение с 
предходната 2016 г. Увели-
чение на преписките и раз-
глежданите наказателни де-
ла има само в Районна про-
куратура - Генерал Тошево. 
Всички останали прокурату-
ри в областта регистрират 
намаление на работата си:

През 2017 г. прокурори-
те са наблюдавали прибли-
зително 600 досъдебни про-
изводства, което е с около 
100 повече от предходната 
година. Според обобщени-
те данни за областта, през 
2017 г. прокурорите от це-
лия Добрички съдебен ра-
йон са наблюдавали общо 
с 9.83% по-малко наказа-
телни производства спрямо 
2016 г. Наблюдава се увели-
чение на решените препи-
ски, спрямо 2016 г. - с око-
ло 18%, при запазване на 
много високо ниво на съот-
ношение на решени спря-
мо наблюдавани преписки - 
99,97%.

 През 2017 г. се отчита 
ръст на ускорени форми на 
разследване - бързи и неза-
бавни производства, сред-

но с 50% спрямо 2016 г. От-
чита се и ръст на внесените 
в съда прокурорски актове 
при драстично увеличение 
на предадените на съд ли-
ца (208 души са осъдени за 
2017 г.; 98 лица - през 2016 
г.; 125 са осъдените за 2015 
г.). В законоустановените 
срокове приключват всички 
от делата на производство.

 За тригодишния период 
се констатира тенденция на 
увеличаване на броя на про-
изводствата, приключили в 
срок до 8 месеца - над 70% 
от всички приключени, дока-
то през 2016 г. са били мал-
ко под 50%. Едва 0,47% е де-
лът на оправдателните при-
съди в съотношение с внесе-
ните в съд дела - има оправ-
дано едно лице по наказа-
телно производство, внесено 
срещу две лица.

Според обобщените дан-
ни, за областта през 2017 г. 
са изготвени и внесени в съ-
дилищата 129 искания за 
вземане на мярка за неот-
клонение „Задържане под 
стража“. За областта се кон-
статира намаление на вне-
сените искания спрямо пре-
дходната 2016 г. Тези обоб-
щени данни са некоректни 
спрямо наблюдаваните тен-
денции в РП - Генерал Тоше-
во. През 2017 г. от прокуро-
рите в Районна прокуратура 
- Генерал Тошево са изготве-
ни 66 искания (срещу 39 - за 
2016 г. ; 30 - за 2015 г.), което 
означава, че повече от поло-
вината искания за областта 
са внесени от РП - Генерал 
Тошево и разгледани от РС 
- Генерал Тошево. Няма не-
уважени искания.

През 2017 г. в Районна 

прокуратура - Генерал Тоше-
во са получени за привежда-
не в изпълнение 83 присъди. 
Това са ефективни присъди, 
с които се налага наказание 
лишаване от свобода, проба-
ция и лишаване от права на 
осъдени лица, докато през 
2016 г. техният брой е бил 
49. РП - Генерал Тошево е 
на второ място по натова-
реност сред прокуратурите в 
област Добрич, след най-го-
лямата районна прокуратура 
- Добрич, като се има пред-
вид, че нейният щат е от 12 
прокурори.

Необходимо е да се отбе-
лежи, че добрите резулта-
ти са постигнати благодаре-
ние на изключителната меж-
дуинституционална работа, 
коректност и професионално 
отношение на прокуратурата 
с РУ на МВР - Генерал Тоше-
во, с МКБППМН и Районен 
съд - Генерал Тошево.

На снимката: Момент от отчитането на резултатите за 2017 година
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На основание чл.21, ал.2 
от Закона за местното само-
управление и местната ад-
министрация, чл.26 и чл.28 
от Закона за нотариалните 
актове, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Приема изменения и до-
пълнени в Наредба №1 за 
поддържане и опазване на 
обществения ред, чистота-
та и общественото имуще-
ство на територията на Об-
щина Генерал Тошево, как-
то следва:

Било:
Чл.4, т.3. Извършване на 

дейности от битов и стопан-
ски характер в жилищните 
сгради и в близост до тях, с 
които се нарушава спокой-
ствието на живущите между 
14.00 и 16.00 часа и между 
22.00 до 06.00 часа през зим-
ния период и между 14.00 до 
16.00 часа и между 23.00 и 
06.00 часа през летния пери-
од, с изключение на дейност-
ите по организирано събитие 
и извозване на битови отпа-
дъци.

Чл.4, т.3 се изменя и при-
добива следното съдържа-
ние:

Извършване на дейнос-
ти от битов и стопански ха-
рактер в жилищните сгра-
ди и в близост до тях, с кои-
то се нарушава спокойствие-
то на живущите между 14.00 
и 16.00 часа и между 22.00 и 
07.00 часа през зимния пери-
од и между 23.00 и 07.00 ча-
са през летния период, с из-
ключение на дейностите по 
организирано събиране и из-
возване на битови отпадъци.

В чл.4 се създава нова 
т.3.2 със следното съдър-

жание:
Не се допуска озвучаване-

то на открити площи на заве-
дения за хранене и развле-
чения, разположени в жи-
лищни зони за времето меж-
ду 23.00 и 07.00 часа.

Било:
Раздел VІІ отглеждане на 

домашни животни.
Раздел VІІ придобива 

следното съдържание:
Отглеждане на селскосто-

пански животни.
Било:
Чл.19 (1). Разрешава се 

отглеждане на селскостопан-
ски животни в парцели, в то-
ва число собствени, както 
следва:

1.В градски район:
а) едър рогат добитък - до 

2 крави и техните приплоди 
до 1 година;

б) свине за угояване - до 
3 бр.;

в) свине майки - до 2 броя 
и техните приплоди до 2 ме-
сеца;

г) коне и магарета - до 2 
броя и техните приплоди до 
12 месеца;

д) овце и кози - до 3 броя и 
техните приплоди до 12 ме-
сеца;

е) птици на открито - до 20 
броя;

ж) птици в клетка - до 50 
броя;

з) зайци - до 10 броя и тех-
ните приплоди.

2. В селските райони:
а) едър рогат добитък - до 

5 крави и техните приплоди 
до 1 година;

б) свине за угояване - до 5 
броя.

в) свине майки - до 5 броя 
и техните приплоди до 2 ме-
сеца;

г) коне и магарета - до 3 
броя и техните приплоди до 
1 година;

д) птици на открито - до 50 

броя;
е) зайци - до 30 броя и тех-

ните приплоди.
Чл.19 (1) се изменя и при-

добива следното съдържа-
ние:

Физическите и юридиче-
ските лица може да отглеж-
дат селскостопански живот-
ни на територията на Общи-
на Генерал Тошево.

Създава се нова ал.2 в 
чл.19 със следното съдър-
жание:

При отглеждане на селско-
стопански животни, собстве-
ниците и ползвателите на 
животновъдните обекти са 
длъжни да спазват изисква-
нията на:

~ Закона за ветеринарно-
медицинската дейност.

~ Наредба №44 от 20 ап-
рил 2006 г. за ветеринарно-
медицинските изисквания 
към животновъдните обекти.

~ Наредби за хуманно от-
ношение съгласно вида и ка-
тегорията на заявените жи-
вотни за отглеждане.

~ Наредба №40 от 2 де-
кември 2008 г. за условията 

за отглеждане на селскосто-
пански животни, съобразени 
с техните физиологически и 
поведенчески особености.

Създава се нова ал.3 в 
чл.19 със следното съдър-
жание:

В обекти на физически ли-
ца, находящи се в граници-
те на населените места на 
територията на общината, 

предназначени за отглежда-
не на животни за лични нуж-
ди, допустимият брой живот-
ни е както следва:

За град Генерал Тошево:
1. Едър рогат добитък - до 

2 крави и техните приплоди 
до 1 година.

2. Свине за угояване - до 
3 броя.

3. Свине майки - до 2 броя 
и техните приплоди до 2 ме-
сеца.

4. Коне и магарета - до 2 
броя и техните приплоди до 
12 месеца.

5. Овце и кози - до 3 броя 
и техните приплоди до 12 ме-
сеца.

6. Възрастни птици неза-
висимо от вида - до 20 броя.

7. Бройлери и подраства-
щи птици независимо от ви-
да - до 20 бройлера.

8. Зайкини и приплодите - 
до 10 броя.

За селата на територията 
на общината:

1. Едър рогат добитък - до 
3 крави и техните приплоди 
до 1 година.

2. Свине за угояване - до 

3 броя.
3. Свине майки - до 2 броя 

и техните приплоди до 2 ме-
сеца.

4. Коне и магарета - до 3 
броя и техните приплоди до 
12 месеца.

5. Овце и кози - до 7 броя 
и техните приплоди до 12 ме-
сеца.

6. Възрастни птици неза-

висимо от вида - до 50 броя.
7. Бройлери и подраства-

щи птици независимо от ви-
да - до 50 бройлера.

8. Зайкини с приплодите - 
до 10 броя.

Създава се нова ал.4 в 
чл.19 със следното съдър-
жание:

Отглеждането на селско-
стопански животни със сто-
панска цел е разрешено из-
вън строителните граници и 
в населените места на тери-
торията на Община Генерал 
Тошево, при отстояния, ус-
ловия и брой отговарящи на 
изискванията на действащо-
то законодателство.

Създава се нова ал.5 в 
чл.19 със следното съдър-
жание:

Отглеждането на пчелни 
семейства се извършва в съ-
ответствие с разпоредбите 
на Закона за пчеларството.

Било:
Чл.20. На територията из-

вън регулация на населени-
те места се разрешава от-
глеждането на селскостопан-
ски животни при отстояния, 

условия и брой отговарящи 
на изискванията на Наредба 
№7 за хигиенните изисква-
ния за здравна защита на се-
лищната среда и другите за-
конови и подзаконови норма-
тивни актове.

Става:
Чл.20. Отменя се.
Било:
Чл.21. Във всички райони 

се разрешава отглеждане-
то на декоративни птици, ри-
би и други домашни животни, 
освен ако за същите не се из-
исква специално разреше-
ние, спазвайки действащата 
законова и подзаконова нор-
мативна уредба.

Става:
Чл.21. Отменя се.
Било:
Чл.22, т.1. Отглеждането 

на селскостопански живот-
ни и птици в постройки и ус-
ловия неотговарящи на из-
искванията на Наредба №7 
за хигиенните изисквания за 
здравна защита на селищна-
та среда.

Чл.22, г.1 се изменя и 
придобива следното съ-
държание:

Отглеждането на селско-
стопански животни и птици в 
постройки и условия неотго-
варящи на изискванията на 
действащото законодател-
ство.

2. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съ-
гласно закона действия.

Уточнение: Измененията 
и допълненията в Наредба 
№1 са приети на редовно за-
седание на Общински съвет 
Генерал Тошево, проведено 
на 20 март 2018 г.

Изменения и допълнения в Наредба №1

Помощи от Български червен кръст

Старт на втори транш
Започна вторият транш от 

раздаването на хранителни 
продукти на най-нуждаещите 
се от фонда за европейско 
подпомагане. От Областния 
съвет на Българския червен 
кръст в Добрич съобщиха, че 
пакети ще получат 6840 ду-
ши от всички общини на До-
бричка област.

Кампанията стартира в До-
брич-град на 26 март и ще 
продължи до 4 април. В Об-
щина Шабла разпределение-
то започна на 28 март, в Об-
щина Каварна - на 29 март, в 
Община Балчик - на 30 март. 
В Тервел пакетите ще се раз-
дават на 11 април, в Круша-
ри - на 13 април, в Община 

Добричка - на 20 април.
В Община Генерал Тоше-

во разпределението на хра-
ните ще започне на 16 ап-
рил 2018 г. Всеки от пакетите 
с хранителни продукти е на 
обща стойност 46 лева. Той 
включва общо 16 килограма 
продукти, между които люте-
ница, грах, рибна консерва, 
леща, мед, бисквити и дру-
ги, уточняват от Областния 
съвет на Българския червен 
кръст. Очакванията са както 
и при досега реализираните 
траншове на кампанията по 
време на разпределението 
на хранителните продукти да 
бъде създадена отлична ор-
ганизация.

„Пчелар на годината”
Пламен Тодоров от Ге-

нерал Тошево бе избран за 
„Пчелар на годината” на 15-
ото изложение „Пчелома-
ния”, което се проведе в До-
брич. Пред областни медии 
носителят на престижната 
награда е обяснил, че заед-
но със съпругата си отглеж-
дат около 400 семейства, 
които са разделени на 4 пче-
лина. С пчеларство г-н Тодо-
ров се занимава от 2000 г., 
като започнал с 10 кошера.

„Освен кошерите, произ-
веждаме отводки. В начало-
то жена ми кандидатства по 
програмата „Млад фермер”, 
което помогна много за раз-

витието на стопанството. На 
този етап поддържаме брой-
ката на кошерите такава, че 
да можем сами да я обслуж-
ваме”, е обяснил пчеларят 
на годината, като добавя, че 
два от пчелините му са извън 
населени места, като практи-
кува подвижно пчеларство. 
Другите два пчелина са в се-
ло, като за сезона се изнасят 
също на полето, след което 
отново се прибират.

Пламен Тодоров члену-
ва в Сдружение „Пчела - До-
брич 1946”, на което бе връ-
чена грамота от изложение-
то за постигнати високи ре-
зултати.

Средства за наемане на безработни
За тази година за Област 

Добрич са предвидени общо 
166 224 лева за заетост, ин-
формират от пресцентъра 
на Областната управа, къ-
дето се състоя заседание на 
Комисията по заетост. С те-
зи средства ще може да се 
осигури заетост на 44 ду-
ши на пълен работен ден за 

6 месеца - до 31 декември 
2018 г.

Може да се наемат и хора 
на 4-часов работен ден, кое-
то ще доведе до повишава-
не броя на заетите, уточня-
ват от Агенцията по заетост-
та. Бенефициенти по про-
грамата могат да бъдат не-
активни лица, трайно безра-

ботни, както и младежи до 
29-годишна възраст. Общо 
44-те бройки се разпреде-
лят в областта по общини, 
както следва: Крушари - 12, 
Генерал Тошево - 9, Тервел 
- 6, Шабла - 4, Добричка - 3, 
Каварна - 3, Балчик - 2, До-
бричка - 2 и Областна адми-
нистрация - 2.

По-малко заболели от туберкулоза
От Регионалната здрав-

на инспекция информират, 
че в Област Добрич, както 
и в страната, през послед-
ните години се наблюдава 
тенденция към намалява-
не на заболеваемостта от 
туберкулоза. За миналата 

година в областта са реги-
стрирани общо 18 случая, 
срещу 28 за 2016 г. Засег-
нати са шест от общините 
в областта, като най-мно-
го са в Добрич - 9 души, и 
в Балчик - 4 заболели. За 
щастие в Община Генерал 

Тошево през отчетния пе-
риод има само един забо-
лял от коварната болест.

Тази година Световни-
ят ден за борба с туберку-
лозата бе отбелязан с раз-
лични инициативи на на 24 
март.

Кратки
новини
НА 30 МАРТ в Генерал То-

шево се проведе поредна-
та среща „Попитай кмета”. 
Подробности за нея ще бъ-
дат публикувани в следва-
щия брой.

ДЕТСКО забавление „Ша-
рено яйце” организира на 4 
април от 15,30 часа Народно 
читалище „Светлина 1941” - 
Генерал Тошево. Малчуга-
ните ще боядисват най-ша-
рените великденски яйца и 
ще участват в занимателни 
игри.

ОТ 2 ДО 3 ЮНИ в Хотел-
ски комплекс „Яница” - се-
ло Крапец, ще се проведе 
поредното издание на Фес-
тивала за шлагерна и ста-
ра градска песен Подари ми 
море”. Заявки за участие се 
приемат до 26 май 2018 г. 
Статутът за провеждане на 
фестивала, който има кон-
курсен характер и е с награ-
ден фонд, ще бъде публику-
ван в следващия брой.

ДО 13 АПРИЛ е срокът за 
подаване на заявки за учас-
тие във Фестивала на дет-
ския танц „Бялата лястови-
ца”, организиран от Общин-
ска администрация и На-
родно читалище „Светли-
на 1941” - Генерал Тошево. 
Пълният текст на регламен-
та за участие е публикуван 
на сайта на Община Генерал 
Тошево и на четвърта стра-
ница на вестник „Добруджан-
ски глас”.

Важно! Поради поредица-
та от почивни дни за Велик-
денските празници, следва-
щият брой на вестника ще 
излезе от печат по-късно.
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Посрещнахме истинската пролет с
много смях и “цветно” настроение

За тринадесета поред-
на година НЧ “Светлина - 
1941” и Община Генерал То-
шево организираха най-ра-
достния, цветен и забавен 
детски празник - карнава-
лът “Голямата усмивка”. Съ-
битието, което отдавна се е 
превърнало в традиционно, 
беше организирано по слу-

чай 1 април - Междунаро-
ден ден на хумора и шегата.

Както всяка година и се-
га шумната забава започна 
със символичното предава-
не на ключа на властта от 
страна на кмета на Общи-
на Генерал Тошево Вален-
тин Димитров на сатирици-
те и водещия на събитието 

- Красимир Демиров, пре-
въплатил се майсторски в 
ролята нa гост от далечна 
Швейцария. Усмихнатото но 
много справедливо жури на 
карнавала беше съставе-
но от Цветелина Христова 
- директор на Историческия 
музей в града, Райна Стой-
чева - актриса от театрален 
колектив “Георги Шивачев” и 
Мария Господинова - секре-
тар на НЧ “Светлина - 1941”. 
Изпълненията бяха 22, а в 
цветният празник се вклю-
чиха близо 150 участника от 
всички възрасти със забав-
ни, шеговити, оригинални и 
интересни костюми и плака-
ти. Всички бяха подготвили 
забавен скеч или постанов-
ка. Децата от детските гра-
дини и училищата в общи-
ната пееха песни и разказ-
ваха анекдоти. Веселото 
настроение беше поддър-
жано от парад на шарени 
клоуни, хумористични герои 
от приказки и вицове, както 
и от герои от голямата сце-
на на театъра. Участниците 
се надпреварваха за внима-
нието на публиката и жури-
то не само със своите кос-
тюми, но и с много бутафор-
ни оръжия и хумористични 
плакати. Фантазията и май-
сторството, както и емоция-
та и вдъхновението на учас-
тниците при представянето 

на костюмите бяха оценени 
подобаващо.

На сцената в НЧ “Свет-
лина - 1941” публиката ви-
дя и някои много сполуч-
ливи, красиви и запомнящи 
се превъплъщения на попу-
лярни образи - Аладин от 
известния детски сериал, 
японска гейша, Котаракът в 
чизми, Баба Яга, Клеопатра, 
няколко различни версии на 
Пипи дългото чорапче, ци-
ганка - гадателка и задъл-
жителните за фестивала 
образи на животните от го-
рата, сякаш току що излез-
ли от някоя приказка.

За Крал на карнавала еди-
нодушно беше избран Геор-
ги Василев, който се появи с 
хубав костюм на Котаракът 
в чизми, а Кралица на кар-
навала стана Мадлен Вла-
сева, която се беше пре-

въплатила в ролята на Пи-
пи дългото чорапче. Награ-
да за най-масово участие 
в “Голямата усмивка” полу-
чиха Мини балет “Алексия”, 
III “а” клас на ОУ “Хр. Смир-
ненски” - в Генерал Тошево 
и ОУ ”В. Левски” Преселен-
ци. Наградите за най-сме-
шен и оригинален костюм 

отидоха при II и III “б” клас 
на СУ “Н. Вапцаров” в Гене-
рал Тошево и ОУ “Хр. Ботев” 
в Кардам.

 Забележка: В следващия 
брой ще бъдат поместени 
имената на всички отличе-
ни и наградени участници в 
13-то издание на карнавала 
“Голямата усмивка”.

На снимката: Момент от пресконференцията в Общинска администрация - Генерал То-
шево

Многолюдният парад за „Голямата усмивка” грееше от щастливите усмивки на учас-
тниците. Разбира се, най-щастливи бяха малчуганите от учебните заведения от общи-
ната.

Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа

Пресконференция в Общината
На 28 март в сградата на 

Община Генерал Тошево се 
проведе пресконференция 
във връзка с реализиране-
то на проект LEARN „Слу-
шам, образовам се, дейст-
вам и чета в мрежа” „Listen, 
Educate, Act and Read in a 
Network” Реф. №16.5.2.056 
ROBG-153 с финансира-
не от Европейския съюз на 
стойност 316 351,84 евро. 
Проектът е съфинансиран 
от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за ре-
гионално развитие по про-
грама Interreg V-A Румъния-
България, Приоритетна ос 5 
“Ефикасен район”.

Водещ партньор е румън-
ската Община Лумина, об-
ласт Констанца. Партньори 
са: Община Овидиу, област 
Констанца, Румъния; Общи-
на Михаил Кугълничану, об-

ласт Констанца, Румъния; 
Община Генерал Тошево, 
област Добрич, България 
и Община Каварна, област 
Добрич, България. Бюджет 
на община Генерал Тошево 
по проекта е 61 178,58 евро.

Проектът е насочен към 
ученици от 8-ми, 9-ти и 10-
ти клас. Общо 250 ученици 
от средни и основни учили-
ща от петте общини ще се 
възползват от 3 типа кон-
султиране и ще участват в 
серия от уъркшопове, орга-
низирани на местно ниво, с 
участието на работодате-
ли. Консултирането ще бъ-
де психологическо, профе-
сионално и групово - роди-
тел, ученик и учител. Ос-
новната цел на проекта е да 
свърже и обедини ученици-
те в общности, като разши-
ри и развие разбирането им 

за важността от получава-
не на професионални уме-
ния, чрез които да придо-
бият готовност за кариерно 
развитие.

 Дейности по проекта:
• Организиране на целе-

вата група.
• Публичност и информи-

раност по проекта.
• Визуална идентичност.
• Пет професионални 

ателиета.
• Програма за професио-

нално консултиране.
• Професионално ориен-

тиране.
• Стратегия за ролята на 

местните власти в профе-
сионалното развитие на 
учениците.

• Уебсайт и онлайн плат-
форма на проекта.

• Учебни визити и обмяна 
на добри практики

Райна Стойчева с поредна награда
На 24 и 25 март в град Сви-

щов се проведе 16-то изда-
ние на “Национален фести-
вал на любителските и ка-
мерни кафе-театри”. Събити-
ето, организирано от Общи-
на Свищов и Първо българко 
народно читалище “Еленка и 
Кирил Д. Аврамови - 1856”, 
събра приятели и любители 
на малките театрални форми 
и беше посветено на 27 март 
- Международен ден на теа-
търа.

На форума отлично се 
представи и самодейни-
ят театрален колектив при 
НЧ “Светлина 1941” в Гене-
рал Тошево. В конкуренци-
ята на осем други състава 
от градовете Велико Търно-
во, Нови пазар, Трявна, Пър-
вомай, Костинброд, Белене 
и Свищов, театрален колек-

тив “Георги Шивачев” - град 
Генерал Тошево предста-
ви последната си постанов-
ка “За снахите и свекърви-
те” под режисурата на Краси-
мир Демиров и впечатли жу-
ри и публика. За ролята си 
на свекървата Фани Свирче-
ва, Райна Стойчева спече-
ли поощрителна награда за 
женска роля.

16-то издание на фести-
вала премина под знака на 
150 години от основаване-
то на Първия български хор 
и началото на хоровото из-
куство в България (1868 
г., Свищов), 145 години от 
представянето на пиесата 
„Добродетел и злоба” от Д. 
Шишманов, в която за пър-
ви път играят жени актриси 
и 20 години от провеждане-
то на първия фестивал на 

любителските театри (1998 
година). Форумът има за 
цел да активизира социал-
ната роля, да популяризира 
малките театрални форми и 
да приобщи към тях млада-
та зрителска аудитория за 
тяхното естетическо възпи-
тание.

 През месец март театра-
лен колектив “Георги Шива-
чев” изнесе и две предста-
вления пред родна публика 
в НЧ “Светлина 1941”. Коме-
дията “За снахите и свекър-
вите” се хареса на публика-
та със забавния прочит на 
сложните и комични взаимо-
отношения между снахите и 
свекървите. За отбелязване 
е, че това е трета постанов-
ка на самодейците след ус-
пехите на “Църква за вълци” 
и “Нашенци”.

Важно уточнение!
Два дни по-късно, на 1-ви април, се проведе Общински-

ят фолклорен събор „Цветница”. В тазгодишното издание 
на културната проява участваха повече от 35 състава и 
множество индивидуални изпълнители. Те представиха 
автентични ритми и обичаи, популярни фолклорни песни 
и традиции, които показаха богатството и разнообразие-
то на културно-историческото ни наследство, а събитието 
събра почитатели на фолклора от всички възрасти.

Повече информация за събора „Цветница” ще бъдат 
публикувани в следващия брой.
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Жоро Михайлов със сребро в Шумен

Това е безспорен успех
Само месец след големия 

си успех на Републиканско-
то първенство по муай тай, 
което се проведе във Варна, 
Жоро Димитров Михайлов 
отново се качи на почетната 
стълбичка в престижно със-
тезание. Този път стъпалото 
беше с едно ниво по-ниско, 
но мястото в Топ 3 от подоб-
на много силна надпревара е 
отличен резултат за младия 
ни талант.

На Държавния шампионат 
по кикбокс - стил лоу кик, кой-
то се проведе в Шумен, Жо-
ро Михайлов спечели сребъ-
рен финал, след като изгуби 
последния си двубой от над-
преварата, отстъпвайки с 1:2 
точки на настоящия европей-
ски шампион в своята катего-
рия - до 75 кг. юноши-млад-
ша възраст.

 На първенството в Шу-
мен взеха участие повече 
от 150 момчета от най-сил-
ните клубове към Българска 
федерация по кикбокс и му-
ай тай. В рамките на два дни 
се изиграха над 140 двубоя 
пред погледа на национал-

ния треньор Миодраг Йотич 
като всеки един от финалите 
в отделните категории беше 
много интересен и оспорван.

 Миналата година по това 
време отново в Шумен Жо-
ро Михайлов спечели титла-
та в категория до 79 кг. стил 
кик лайт, а сега не му достиг-
на съвсем малко за да ста-
не трикратен републикански 
шампион.

Фестивал на детския танц „Бялата лястовица”
Организатори на Фести-

вала на детския танц „Бяла-
та лястовица” са Общинска 
администрация и Народно 
читалище „Светлина 1941” 
- Генерал Тошево. Утвърде-
ният регламент за участие 
е, както следва:

Фестивалът има за цел 
да покаже оригинални те-
матични и сюжетни произве-
дения в различните жанро-
ве на танцовото изкуство - 
фолклорни танци, танцово 
шоу, модерен балет, мажо-
ретен танц, характерни тан-
ци и латиношоу - и да даде 
възможност за нови контак-
ти и шанс за изява на зна-
чителен брой деца и млади 
хора в областта на танцово-
то изкуство. Във фестивала 

могат да участват танцови 
школи, формации и клубо-
ве при ЦРДМ, ОДК, младеж-
ки домове, читалища, учи-
лища и др.

Място и дата на провеж-
дане:

Народно читалище „Свет-
лина 1941” - Генерал Тоше-
во, 21 април 2018 г., от 11,00 
часа.

Срок за подаване на за-
явката: 13 април 2017 г.

Позволени танцови сти-
лове:

1. Модерен балет - съвре-
менни танци.

2. Характерни танци.
3. Мажоретни танци.
4. Танцово шоу.
5. Латино шоу.
6. Народни танци.

Възрастови категории и 
времетраене:

1. До 8 години - един танц 
до 3 минути.

2. От 9 до 12 години - два 
танца от 3 до 4 минути.

3. От 12 до 16 години - два 
танца от 3 до 4 минути.

4. В направление „Българ-
ски народни танци” - до два 
танца с времетраене от 5 до 
6 минути.

Малка група - до 12 деца.
Голяма група - над 12 де-

ца.
Музикални носители - да 

са на CD - аудио формат по-
отделно за всеки танц.

Такса за участие: Всеки 
участник заплаща по 3 лева 
в деня на пристигане в сче-
товодството на читалището 

до 11,00 часа.
Репетиции: От 09,00 до 

11,00 часа на сцената на чи-
талището.

Размер на сцената: 
Аванс сцена - 3,5 метра, 
дълбочина - 8 метра, шири-
на 6 метра.

Начало на фестивала - 
31 април от 11,00 часа.

Форма на фестивала: 
Фестивалът има конкурсен 
характер. Изпълненията ще 
се оценяват от компетентни 
жури. Танците ще се състе-
зават помежду си в направ-
ление и възрастова група, 
без значение какъв е броя 
на изпълнителите, т.е - ще 
бъде оценяван танца като 
произведение.

Присъждат се: Диплом - 
първо, второ и трето място 
за всички възрастови стило-
ве, грамоти и предметни на-
гради за всички участници.

Индивидуални награди: 
За най-малък участник, та-
лант „Бялата лястовица”, 
най-добра хореография.

Забележка: Наградените 
получават отличията в края 
на празника. Наградите са 
осигурени от Община Гене-
рал Тошево и Народно чита-
лище „Светлина 1941”.

Справки на тел. 05731/22-
14, 0895/776-216 и 0895/776-
210, факс 05731/25-05 - Об-
щина Генерал Тошево, e-
mail: svetlina_gt@abv.bg.

- Скъпа, ако България се класира сред първите на 
предстоящото световно първенство по футбол, ще те 
заведа на едномесечна почивка.

- Ама нали нашите не се класираха!
- Точно затова ти обещавам почивката, съкровище!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

- Кога в едно семейство няма разправии?
- Когато жената винаги се смее на вицовете, които раз-

казва съпругът й, а съпругът никога не се смее на приче-
ските и тоалетите й…

Виц на броя

Жоро Михайлов

Заявления по проект
„Родители в заетост”

Агенцията по заетостта 
стартира нов прием на за-
явления по проект „Роди-
тели в заетост”, който ще 
продължи до 20 април 2018 
г. Проектът е съфинанси-
ран от Европейския социа-
лен фонд на Европейския 
съюз чрез Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020 и 
подпомага родителите с де-
ца до 5 години за по-добро-
то съвместяване на профе-
сионалния с личния живот, 
като същевременно предос-
тавя възможност за заетост 
на безработни лица за пола-
гане на грижи за отглеждане 
на малки деца.

Право да подават заявле-

ния имат родители на деца 
от 0 до 5 години, които не са 
записани в детски заведе-
ния. Родителите, които мо-
гат да се възползват от ус-
лугата по проекта и желаят 
да подадат своите докумен-
ти, трябва да бъдат от след-
ните групи: родители, кои-
то имат осигурено работно 
място по трудово правоот-
ношение или са самонае-
ти/самоосигуряващи се ли-
ца, но към момента пола-
гат грижи за децата си и не 
са се върнали на работа и 
- родители, които са безра-
ботни.

Повече подробности са 
публикувани в сайта на Об-
щина Генерал Тошево.

МОСВ с проект за изменение на защитени зони
Съгласно разпоредбите на 

чл.12, ал.1 от Закона за би-
ологичното разнообразие, в 
Министерството на околна-
та среда и водите е изгот-
вен проект за изменение и 
допълнение на заповед за 
обявяване на застрашена зо-
на за опазване на природни-

те местообитания и на ди-
вата флора и фауна - „Ком-
плекс „Калиакра”. Застра-
шената зона е разположена 
в землищата на Тюленово, 
Камен бряг, Свети Никола, 
Българево, Топола, Божурец 
и Балчик. Изготвен е и про-
ект за изменение и допълне-

ние на заповедта за обявява-
не на защитена зона „Бели-
те скали” за опазване на ди-
вите птици. Защитената зона 
е разположена в землищата 
на Балчик, Топола, Божурец 
и Каварна.

Също така е изготвен про-
ект за изменение и допъл-

нение на заповедта за об-
новяване на защитена зо-
на „Било” за опазване на ди-
вите птици. Част от тази за-
щитена зона е разположе-
на в землищата на селата 
Александър Стамболийски 
и Сърнино, Община Гене-
рал Тошево. Малолетен обра кола

Малолетен младеж извър-
ши кражба от лека кола в Ге-
нерал Тошево. От „Опел” с 
добричка регистрация мом-
чето задигнало лични и до-
кументи на колата, докато 
тя била паркирана в града. 
След проведено издирване, 
извършителят е установен. 
Малолетният е от село Пче-

ларово. Вещите, които е от-
краднал, са открити, но са 
увредени. Материалите по 
случая са докладвани на Ра-
йонна прокуратура с мнение 
за изпращане в Местната ко-
мисия за борба с противооб-
ществени прояви на мало-
летни и непълнолетни, съоб-
щават от полицията.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ къща с двор, стопански постройки и гараж 

на ул. „Любен Каравелов” №12 в Генерал Тошево. Справ-
ки на тел. 0895/533-513.

КУПУВАМ земеделска земя (10-15 декара) в землища-
та на селата Преселенци, Люляково, Василево, Горица, 
Малина, Писарово, Присад, Равнец, Пленимир, Къпиново, 
Изворово, Снягово и Кардам. Справки на тел. 0888/565-
256.

ПРОДАВАМ дворно място в кв. Пастир. Справки на тел. 
0888/171-793 и 0889/038-731.

Военно окръжие - Добрич

Обява за конкурс
Със заповед на минис-

търа на отбраната са обя-
вени 46 войнишки длъж-
ности в състава на стацио-
нарната комуникационна 
и информационна систе-
ма, за приемане на военна 
служба на лица, завърши-
ли граждански средни или 
висши училища в страната 
и чужбина, както следва:

~ За военно формиро-
вание 26340 - София (4 
длъжности).

~ За военно формиро-
вание 46390 - София (6 
длъжности).

~ За военно формирова-
ние 42650 - Копривщица (5 
длъжности).

~ За военно формиро-
вание 42170 - Сливен (3 
длъжности).

~ За военно формирова-
ние 36450 - София извън 

гарнизона (6 длъжности).
~ За военно формиро-

вание 26050 - София (4 
длъжности).

Срокът за подаване на 
заявленията е до 9 май 
2018 г.

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


