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Енергийна ефективност
в периферните райони

Управляващият орган на 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 
г. (ОПРР) обяви процедура 
за подбор на проекти BG16 
RFOP001-2.002 „Енергий-
на ефективност в перифер-
ните райони-2”, в рамките 
на Приоритетна ос 2 „Под-
крепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центро-
ве в периферните райони” 
на ОПРР 2014-2020, като 
продължение на вече при-
ключилата първа проце-
дура BG16 RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в 
периферните райони”. Об-
щият размер на средства-
та по процедурата е 38 170 
000 лева, като допустими 
кандидати за финансиране 
са 28 града, сред които е и 
Генерал Тошево.

Основната цел на проце-
дурата за предоставяне на 
БФП е да се повиши енер-
гийната ефективност на 
публичната инфраструктура 
и на жилищния сектор в об-
щините бенефициенти.

Допустими многофа-
милни жилища за енергий-
но обновяване са:

~ Многофамилни жилищ-
ни сгради, които са масив-
ни сгради и са проектира-
ни преди 26 април 1999 г., 
в строителните граници на 
града.

~ Многофамилни жилищ-
ни сгради с не повече от 

35 самостоятелни обекта с 
жилищно предназначение, 
строени по индустриален 
способ: ЕПЖС (едропанел-
но жилищно строителство); 
ППП - (пакетно-повдигани 
плочи); ЕПК (едроплощен 
кофраж); пълзящ кофраж и 
разновидностите им в стро-
ителните граници на града.

В настоящата процедура 
проектните предложения на 
28-те общини бенефициен-
ти ще се състезават на кон-
курентен принцип, по опре-
делени в Насоките за кан-
дидатстване показатели, по-
ради което общината е оп-
ределила изисквания към 
Заявленията за интерес и 
финансова помощ, подава-
ни от Сдруженията на соб-
ствениците.

Община Генерал Тоше-
во ще проведе разяснител-
на среща на 30 май 2018 г. 
в сградата на Общинска ад-
министрация, ул. „Васил Ап-
рилов” №5, в залата на тре-
тия етаж, от 17,30 часа.

Уточнение: В прикачени 
файлове на сайта на Общи-
на Генерал Тошево е пред-
ставена информация относ-
но изискванията за изпълне-
ние на проекти за енергий-
на ефективност на многофа-
милни жилищни сгради по 
процедурата, сроковете за 
прием на документи и крите-
риите за допустимост и под-
бор на сградите.

Концерт - продукция
на ЦПЛР-ЦРД в града

На 15 май в голямата зала 
на Община Генерал Тошево 
се проведе празничен кон-
церт - продукция на школи-
те и клубовете по Изкуства-
та към Център за подкрепа 
и личностно развитие - Цен-
тър за работа с деца. Съби-
тието премина под мотото 
“Талант, творчество и красо-
та” и събра на сцената мно-
го деца, жадуващи за изява.

Талантливите деца на на-
шия град изненадаха гос-
тите на пролетната проя-
ва с наситена и атрактивна 
програма. Децата, участва-
щи в тематичните клубове 
и школи към извънучилищ-
ния център, показаха какво 
са научили през годината и 
как се справят с музикални-
те инструменти, танците, пе-
сните и рецитирането.

Пред препълнената за-
ла своите умения демон-

стрираха деца от трите дет-
ски градини в града - “Пър-
ви юни”, “Пролет” и “Ра-
дост”, от школа “Фолклор-
ни традиции” с ръководител 
В. Куцарова, хип-хоп фор-
мация “NNS Crew” с ръко-
водител М. Георгиева, фор-
мация “Алегрия” с ръководи-
тел С. Стоянов и “Танцува-
щи звездички” с ръководи-
тел П. Петрова.

През годините, в които 
съществува, Център за ра-
бота с деца се утвърди ка-
то място, на което младежи-
те и подрастващите деца на 
Генерал Тошево осмислят 
свободно си време. В раз-
личните кръжочни форми и 
клубове те могат да разви-
ват своите таланти, да съз-
дават добри приятелства и 
най-важното - да изградят 
навици за своето пълноцен-
но развитие.

115 години училищно дело в село Кардам
Исторически сведения , 

които са старателно про-
верени от Любка Димитро-
ва, доказват, че училището 
в село Кардам е основано 
преди 115 години. В нейни-
те проучвания са съхране-
ни интересни данни и за из-
граждането на първата учи-
лищна сграда преди 90 го-
дини.

В проучванията си Любка 
Димитрова посочва, че учи-
лището в Кардам е основа-
но през 1903 г. в частна къ-
ща, състояща се от две стаи 
и антре. Децата започват да 
учат четмо и писмо под ръ-
ководството на Мария Ка-
питанова (по баща Калин-

кова). Тази радост за тога-
вашното малко добруджан-
ско селце обаче не е много 
продължителна. Настъпват 
години на окупация, в сгра-
дата на училището, която 
е собственост на Борана, а 
по-късно на Велико Савов, 
се настанява жандармерия. 
Не минава много време и 
сградата е опожарена, оста-
ват само стените.

През 1916 г. българ-
ски семейства възстановя-
ват сградата на училището. 
Собствениците се връщат в 
нея и децата се обучават от 
Цветана Христова.

Настъпва 1928 г., когато в 
Кардам започва да се строи 

училищна сграда и църква 
под ръководството на Ахи-
ля Кустенеску. Сградата е 
от 2 стаи, коридор и 2 стаи 
за живеене, както и една по-
малка за учителя. Директор-
ка и учителка е попадията. 
Строители на училището са 
братята Петко, Тодор и Ди-
митър Паскалеви, които са 
откарани в Румъния и там 
намират смъртта си.

След възвръщането на 
Южна Добруджа към пре-
делите на България през 
1940 г. новата учебна годи-
на започва със 70 ученика 
и те учат в сградата, стро-
ена през 1928 г. Първи бъл-
гарски учители са Радка До-

брева - главен учител, Ка-
лиопа Щерева, Дора По-
пова Христина Димитрова, 
Йорданка Йорданова и Пе-
тя (не е упомената фамили-
ята й).

Днешната училищна 
сграда е открита на 13 но-
ември 1972 г. в присъстви-
ето на първия директор от 
1941 г. Васил Иванов. Сто-
тици са възпитаниците, кои-
то са доказвали и доказват 
своите професионални въз-
можности благодарение на 
получените знания в кар-
дамското училище. А пред 
труда на всички учители 
през изминалите 115 годи-
ни - поклон!

Честит празник!
Уважаеми ученици, абиту-

риенти и учители,
Уважаеми културни дейци,
Скъпи съграждани,
След броени дни ще праз-

нуваме най-светлия от наши-
те празници - Деня на бъл-
гарската просвета, култура 
и на славянската писменост. 
Ден, който олицетворява не-
преходността и силата на 
българския език.

Двадесет и четвърти май 
предизвиква у всички нас 
вълнение и гордост, че има-
ме привилегията да живе-
ем, учим, творим, чувства-
ме и мислим като българи - 

на свой език, със своя писме-
ност и книжовност вече два-
надесет века.

Пожелавам на всички тво-
рци, на всички учители, уче-
ници и абитуриенти здраве, 
много енергия и сили, защо-
то тяхна е отговорната ми-
сия да съхраняват духовните 
ни ценности, да ги развиват и 
да утвърждават българската 
идентичност.

Слава на светите братя 
равноапостоли!

Честит 24 май!
 Валентин ДИМИТРОВ

Кмет на Община
 Генерал Тошево

Хлебари и сладкари
празнуваха Спасовден

Регионалният съюз на 
хлебарите и сладкарите от 
Добричка област празнува-
ха в Генерал Тошево своя 
професионален празник - 
Спасовден. Председателят 
на Съюза Тошко Няголов 
обясни, че на церемонията, 
състояла се в храм „Свети 
вмчк Димитър” на 17 май бя-
ха поканени всички майсто-
ри на хлебни и сладкарски 
изделия. След църковната 
служба в двора на църквата 
беше подредена прекрасно 
аранжирана изложба, а по-
късно изделията бяха даре-
ни на присъстващите граж-
дани.

 Поздравителен адрес
Уважаеми дами и господа,
С огромно уважение и по-

клон пред Вашия труд ви 
поздравявам с професио-
налния празник на хлебари-
те - Спасовден!

Днес църковните камба-
ни в цялата страна ще за-
бият за здравето и береке-
та на българските хлебари. 
Защото „от хляба по-голямо 
няма”!

Хлябът е онази храна, 
която е обединител на чове-
чеството. Хлябът е еднакво 
свят и за християни, и за мю-
сюлмани, и за евреи, и за ин-
дуси. Хлябът е храната, към 
която трябва да посягаме с 

чисти ръце и с още по-чис-
ти помисли. Хлябът, който 
ние споделяме с близките си 
с желанието да сме по-мъд-
ри, по-добри и по-радостни, 
се произвежда от вашите 
ръце. Хлебопроизводството 
в България е бизнес, който 
се утвърди през годините ка-
то сериозен и отговорен. То-
ва важи с още по-голяма си-
ла за Добруджа - житницата 
на България.

С усещането, че всички 
сме длъжници на вас и хора-
та, които работят във ваша-
та сфера, ви благодаря за 
положения труд, за усилията 
ви да преодолявате трудно-
стите, да се развивате и да 
обезпечавате потреблени-
ето - за да има хляб и утре 
за нашите деца. Вашата от-
даденост на хляба в Бълга-
рия се оценява!

Пожелавам на всички мно-
го здраве, радост, успехи и 
дълголетие! Бъдете още по-
сплотени и обединени в об-
щите си усилия да преработ-
вате сортовете качествена 
българска пшеница, да спаз-
вате традициите, но и да въ-
веждате нови методи и тех-
нологии в производството.

Честит празник!
Валентин ДИМИТРОВ

 Кмет на
Община Генерал Тошево

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

ския седмичен вестник „Добруджански глас” се качват на 
електронния адрес на Община Генерал Тошево, който е: 
www.toshevo.org. Това ще продължи и занапред. Всеки 
четвъртък може да прочетете цветния вариант на новия 
брой на вестника!
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С много вълнение абитуриентите от двете средни учи-
лища в града - Професионална гимназия по земеде-
лие „Тодор Рачински” (горе) и Средно училище „Нико-

ла Вапцаров”, се сбогуваха със своите преподаватели и клас-
ните стаи. На ритуалите по тяхното изпращане присъстваха 
кметът на Общината Валентин Димитров, неговите заместни-
ци Георги Георгиев и Деян Димитров, представители на Об-

щинска администрация, общественици, близки и приятели на 
зрелостниците. В приветствията освен пожелания за достой-
на житейска реализация имаше и заслужени благодарности 
за всеотдайния труд на учителите, благодарение на които бя-
ха усвоени трайни знания. Всички са единодушни, че Випуск 
`2018 е поредният, който ще докаже високото качество на об-
разованието, което се получава в нашата община.

Училищни празници
„Розите на България”

Навръх празника на Све-
тите братя Кирил и Методий 
- 11 май ученици и учители 
от ОУ “Христо Смирненски” и 
СУ “Никола Вапцаров” в град 
Генерал Тошево се включи-
ха в инициативата “Розите 
на България”. Кампанията 
се провежда за първа годи-
на и се организира от Минис-
терството на образованието 
и науката, в партньорство с 
Министерството на външни-
те работи и съответните ди-
пломатически представител-
ства по места.

Близо 1000 училища и дет-
ски градини у нас се включи-
ха в инициативата, като към 
тях се присъединиха и 120 

български неделни училища 
в чужбина в 25 държави на 
6 континента. Целта е да се 
популяризират българската 
култура и традиции.

В двете училища събитие-
то премина под знака на пе-
сните и танците, като точно 
в 12:00 часа “Розите на Бъл-
гария” се хванаха на голямо 
право българско хоро. Из-
браната музика беше „Праз-
нична сюита“, изпълнена от 
оркестъра за народна музика 
на Българското национално 
радио, хор на Фолклорен ан-
самбъл „Тракия“ и хор „Кос-
мически гласове“. Събитие-
то беше съпътствано от те-
матични изложби и концерти.

Областен конкурс
„Науката на живо”

За първи път в Добрич 
се проведе конкурс за на-
учен проект. Инициатор бе 
Консултативния съвет към 
Младежки център - Добрич, 
е посочено в публикации на 
областни медии.

На 12 май в голямото фо-
айе на Младежкия център 
в Добрич бяха представе-
ни 14 проекта, на общо 27 
участника в областния кон-
курс „Науката на живо”. По 

време на изложението се 
извърши журиране и наг-
раждаване на отличените 
участници.

Свои проекти показаха 
ученици от Генерал Тошево, 
с. Смолница, Община До-
бричка и Добрич-град. При-
помняме, че по регламент 
със свои разработки имаха 
възможност да участват де-
ца и младежи на възраст от 
7 до 19 години.

Успех, абитуриенти от Випуск ’2018!
Навръх големия правос-

лавен празник, посветен на 
светите братя Кирил и Ме-
тодий, който църквата отбе-
лязва на 11 май, Община Ге-
нерал Тошево изпрати със 
стилно тържество абитури-
ентите от двете средни учи-
лища в града. За първи път 
церемонията във връзка с 
успешното завършване на 
средното образование на 
учениците се проведе в Ис-
торическия музей. Там зре-
лостниците от Випуск ’2018 
бяха поздравени от кмета 
на Община Генерал Тоше-
во Валентин Димитров, кой-
то им пожела попътен вя-
тър, успешна реализация и 

сбъдване на мечтите.
Символичен последен 

учебен звънец удари за 
абитуриентите от двете 
средни училища в града - 
Професионална гимназия 
по земеделие “Тодор Ра-
чински” и Средно училище 
“Никола Вапцаров”. На ви-
пускниците беше посвете-
на много кратка музикал-
на програма. Поздрави към 
абитуриентите поднесоха 
деца от школите по изку-
ства към Център за подкре-
па за личностно развитие 
- Център за работа с деца. 
Самите зрелостници пък от-
правиха думи на благодар-
ност към своите класни ръ-

ководители, любими учите-
ли, съученици и приятели.

По време на тържество-
то Община Генерал Тоше-
во награди отличниците на 
Випуск ’2017. Общо осем 
са първенците - пълни от-
личници на випуска с успех 
6.00 от средния си курс на 
обучение. Това са:

От СУ „Никола Вапца-
ров” - Гала Проданова, Жи-
вомир Милчев, Теодора Ге-
оргиева и Симона Великова.

От ПГЗ „Тодор Рачин-
ски” - Симона Мигленова, 
Ели Караниколова, Пламе-
на Ивелинова и Михаела 
Радкова.

Общо на 20 випускни-

ци бяха връчени специал-
ни плакети, грамоти и ма-
териални награди за отли-
чен успех, активно участие 
в олимпиади, проекти, кон-
курси, културни и спортни 
прояви.

С коктейл, броене до 12 
и припяване на рефрени 
от популярната песен “Учи-
телко любима” младежите и 
девойките отбелязаха раз-
дялата си с училищата си 
и навлизането им в живо-
та. Сега им предстоят реди-
ца тежки изпити, важни ре-
шения и разбира се, много 
приятни вълнения на пред-
стоящите абитуриентски 
балове.

Лятна академия „Патиланци”

Приемът продължава
Лятна академия „Пати-

ланци” ще бъде открита на 
4 юни и ще продължи до 
31 август 2018 година все-
ки работен ден от 08.30 до 
12.30 часа. Ще се прием-
ат деца навършили 7 годи-
ни или навършващи толко-
ва през настоящата година 
и ученици навършили и на-
вършващи 11 години през 
2018 г.

Заявления до Директора 
за записване на дете/уче-
ник се подават до 31 май за 
текущата година всеки ра-
ботен ден от 08.00 до 12.00 
часа и от 13.00 до 17.00 ча-
са на адрес: Генерал Тоше-
во, ул. „Георги С. Раковски” 
№14. Заявленията се вхо-
дират и децата ще бъдат 
записани по реда на пода-
ване на заявление. При за-
писване на 100 деца/уче-
ници приемът за посеще-
ние на лятната академия 
се прекратява.

С подаването на заяв-
ление за записване, роди-
телят дава съгласие де-
тето му да бъде снимано 
и снимките да се публику-
ват в страницата на инсти-
туцията в социалната мре-
жа Фейсбук и местния пе-
чат. Всяко дете/ученик по-
сещаващо заниманията е 
задължено да идва и да си 
отива с придружител.

Родителите, които нямат 

възможност да придружа-
ват децата си, подписват 
декларация, че разреша-
ват детето им да се при-
движва само от дома си до 
ЦПЛР - Център за работа с 
деца и обратно след при-
ключване на заниманията.

Всяко дете/ученик по-
сещаващо академията за-
дължително участва в гру-
повите занимания и пла-
нираните дейности за де-
ня. При изискване на ма-
териали и консумативи, 
извън осигурените от ор-
ганизаторите, децата и 
учениците посещаващи 
Лятна академия „Патилан-
ци” са длъжни да носят от 
вкъщи.

Всяко дете/ученик посе-
щаващо академията но-
си отговорност за вещите 
си. Забранява се на деца-
та, посещаващи Лятна ака-
демия „Патиланци”, да но-
сят таблети и друга скъпа 
техника.

За връзка с ръководство-
то и учителите се използва 
телефон 0885/669-915.

При агресивно поведе-
ние и извършване на дей-
ствия, неотговарящи на 
възрастта на децата, вер-
бална агресия и нецензу-
рен език, нарушителите се 
изключват от посещение 
на Лятна академия „Пати-
ланци.
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Истински храм на традициите и духовността
„Единадесет десетилетия 

това културно средище е 
пазител на българската ду-
ховност и има привилеги-
ята да е едно от първите в 
Добруджа”. С тези думи се 
обърна кметът на Община-
та Валентин Димитров към 
жителите и гостите на село 
Житен, които отбелязаха на 
11 май 110 години от учре-
дяването на Народно чита-
лище „Христо Ботев 1908”.

Тържеството в културно-
то средище се превърна в 
истински празник за селото. 
Наред с официалната част, 
поздравителните адреси и 
многобройните подаръци, 
на сцената се изявиха фол-
клорна формация „Гергана” 
от Варна, съставите на се-
лата Росица и Росен, както 
и самите домакини. Всич-
ки те създадоха атмосфе-

ра, която може да съперни-
чи на всеки един празник, 
посветен на културното де-
ло и самодейността. За фи-
нал, под звуците на хубава, 
българска народна музика, 
всички излязоха на площа-
да пред читалището, за да 
извият кръшно хоро.

Преди 110 години със За-
повед №2749 на Министер-
ството на просвещението в 
село Житен е основано чи-
талище, на което е дадено 
името „Просвета”. Години 
по-късно читалището прие-
ма името на Христо Ботев.

Началото е положено 
от учителите Петър Соти-
ров - Даскала, Георги Въл-
чев, Петър Иванов и техни-
те ученици. След 1913 г. ру-
мънските власти спират чи-
талищната дейност до 1938 
г., когато е организирано чи-

талище с председател ру-
мънският учител Пападопол 
и поп Тодор Стоянов.

След 1942 г. председа-
тел на читалището е първи-
ят учител след възвръща-
нето на Южна Добруджа Ра-
ди Кушков, а членове са Пе-
тър Николов, Янаки Недял-
ков, Петър Ганчев, Марин 
Вълчев и Трифон Тодоров. 
Още тогава, под ръковод-
ството на учителите Ради 
Кушков, Къна Дечева и Ли-
ляна Цолова, се представят 
пред публика пиесите „Въл-
шебен пръстен” и „Момини 
сълзи при жална мащеха”. 
За целта е направена мал-
ка сцена в една от класните 
стаи на училището.

С това всъщност се по-
ставя началото на худо-
жествената самодейност. 
Първи библиотекар в село-

то бил Вълчо Ловчев.
Изграждането на днешна-

та читалищна сграда започ-
ва през 1957 г. Цялото се-
ло се включва в градежа с 
подчертан ентусиазъм, ка-
то най-ангажирани са били 
Анка Петрова, Петър Русев, 
Тодор Славов и Иван Фили-
пов.

През годините читалищ-
ната дейност в Житен ви-
наги се е развивала по въз-
ходящ път. И така до днес, 
десетилетия наред едно 
от най-старите читалища в 
Добруджа продължава да 
бъде стожер на национал-
ните традиции и духовност-
та!

На снимката: Кръшното 
добруджанско хоро, което 
се изви пред сградата на чи-
талището в чест на 110-го-
дишния юбилей.

Предават румънец
на унгарските власти

Окръжният съд в Добрич 
допусна предаване на ру-
мънски гражданин на унгар-
ските съдебни власти в из-
пълнение на издадена сре-
щу него Европейска заповед 
за арест. Габриел Г., който е 
на 33 години, е търсен с цел 
провеждане на наказател-
но преследване срещу него 
за извършена измама. Той е 
бил обявен за международ-
но издирване с Европейска 
заповед за арест, издадена 
от Околийския съд в унгар-
ския град Егер, на 2 януари 

2018 г. Задържан е на 5 май 
на ГКПП Кардам.

В Европейската заповед 
за задържане е посочено, че 
според данните от разслед-
ването на този етап, през 
май 2012 г. мъжът наел за 
3 месеца кола от фирма, ка-
то платил за това 1500 евро. 
След изтичане на договора 
мъжът не върнал автомоби-
ла и останал в неизвестност.

Постановеното от Добри-
чкия окръжен съд решение е 
окончателно и не подлежи на 
обжалване.

Автопоход на дружбата
Туристическо дружество 

„Добруджанец” организира 
своя традиционен автопо-
ход на дружбата Генерал То-
шево - Тараклия (Молдова) - 
Кишинев. В Тараклия бяхме 
посрещнати от Павел Матве-
евич - зам.-председател на 
Тараклийския районен съ-
вет. На другия ден с автобус 
потеглихме за Кишинев, къ-
дето се запознахме с истори-
чески забележителности, об-
ществени сгради и паметни-
ци на бележити молдовяни. 
На връщане на няколко ки-
лометра от града посетихме 
известната винарна, счита-
на за една от най-големите в 
света. Избата е в катакомби, 
от които са се вадили камъ-
ни и материали за строежите 
в Кишинев. Направена е като 

селище с улици, като на вся-
ка от тях се съхранява отде-
лен сорт вино.

В Тараклия по случай 
Празника на града се вклю-
чихме в света литургия. 
Присъстваха много гражда-
ни и гости от побратимени 
градове. От трибуната вода-
чът на нашата група благо-
дари на домакините за гос-
топриемството и им поже-
ла много здраве и благоден-
ствие. След тържеството ни 
очакваше изненада - Павел 
Матвеевич ни заведе в мо-
дерно обзаведения пионер-
ски лагер „Албасадор”.

На сбогуване се разде-
лихме с уверението, че 
предстоят нови вълнуващи 
срещи.

 Димо ДИМОВ

Отличените таланти
На 13 май 2018 г. в село 

Дъбовик се проведе дваде-
сет и третото издание на На-
ционалния конкурс за млади 
изпълнители на кавал и на 
добруджански народни пес-
ни „Иван Георгиев”. Жури-
то с председател проф. д-р 
Костадин Михайлов Бура-
джиев - АМАТИИ Пловдив, 
и членове Сашка Марко-
ва Петрова - главен учител 
в НУФИ „Филип Кутев” Ко-
тел, и Живко Пейчев Желев 
- ръководител на оркестъра 
и хора при ПФА „Добруджа” 
Добрич, отличи с престиж-
ните награди най-достойни-
те изпълнители, както след-
ва:

Трета възрастова група 
изпълнители на кавал:

Първа награда - Теодо-
сий Тодоров Иванов от НУИ 
„Добри Христов” - Варна.

Втора награда - Венелин 
Ивелинов Данаилов от ПГИ 
„Иван Богоров” - Варна.

Трета награда - Даниел 
Росенов Радилов от НУФИ 

„Филип Кутев” - Котел.
Трета възрастова група 

изпълнители народно пе-
ене:

Първа награда - Ефис 
Стефанова Стефанова от 
НУИ „Добри Христов” - Ва-
рна.

Втора награда - Алис 
Ахмедова Ахмедова от НУ-
ФИ „Филип Кутев” - Котел.

Трета награда - Радосла-
ва Мариянова Маринова от 
СУ „Св. Климент Охридски” 
- Добрич.

Съгласно статута на На-
ционалния конкурс „Иван 
Георгиев”, тези изпълните-
ли от трета възрастова гру-
па имат право да ползват 
едногодишна стипендия от 
Министерството на култура-
та по Наредбата за условия-
та и реда за осъществяване 
на закрила на децата с изя-
вени дарби.

Имената на отличените в 
останалите групи ще бъдат 
публикувани в следващия 
брой.

Детска градина в село Спасово

Реализиране на
екологичен проект

Проект на Детска гра-
дина - село Спасово, към 
Предприятието за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната сре-
да (ПУДООС) от нацио-
налната кампания „За чис-
та околна среда - 2018 г.” 
бе одобрен и класиран за 
финансиране. Социално 
ориентираното начинание 
ще се осъществи в рамки-
те на редица други еколо-
гично познавателни проек-
ти в цялата страна на те-
ма „Обичам природата и аз 
участвам - 2018 г.”. Проек-
тът предвижда да се про-
дължи традицията детска-
та градина в Спасово да 
работи с акцент върху еко-
логичното възпитание на 
подрастващите. Целта му 
е да се утвърди еколого-
съобразното поведение у 
децата, като им се пока-
жат пътищата за общуване 
на човека с природата и да 
изградят ценностна систе-
ма, ориентирана към здра-

вословен начин на живот.
Дейностите по проекта 

предвиждат организира-
не на акции по почистване 
на района на детската гра-
дина, засаждане на цветя 
и храсти заедно със своите 
възпитатели, монтиране на 
дворни и спортни съоръже-
ния (катерушки, люлки, вър-
тележка), както и изгражда-
не на детски кът на открито. 
По този начин ще се подо-
брят условията за отдих, за 
наблюдаване, опознаване 
на природата и изгражда-
не на ценности за нейното 
опазване.

Общата стойност на про-
екта е 5 000 лева, а срокът 
за приключване на дейност-
ите е 31 октомври 2018 г.

Детската градина в с. 
Спасово е единствената в 
Община Генерал Тошево, 
която тази година ще реа-
лизира проект по ПУДООС 
в контекста на национална-
та кампания „За чиста окол-
на среда - 2017 г.”

Груби нарушения
отпреди няколко дни

* НА 14 МАЙ в полиция-
та е получено съобщения 
за умишлено увреден коле-
сен трактор „Болгар”, пар-
киран на територията на 
село Пленимир, съобщи-
ха от Областна дирекция 
на МВР. Установено е, че 
чрез използване на остър 
предмет, неизвестен засе-
га извършител е увредил 
две задни гуми, корпуса 
на резервоара на прикаче-
на пръскачка и акумулатор-
на батерия. По случая е об-
разувано досъдебно произ-
водство.

* НЕПРАВОМЕРНО при-
съединяване към елек-
тропреносната мрежа е ус-
тановено в къща в генерал-
тошевското село Равнец, 
обитавана от 35-годишния 
С.И. Нарушението е конста-
тирано при извършена про-

верка в следобедните ча-
сове на 11 май.

* МЕРЦЕДЕС и Волво се 
блъснаха един в друг в Ге-
нерал Тошево, съобщиха 
от Областна дирекция на 
МВР - Добрич. Установено 
е, че 18-годишният Ч.Ч. от 
Генерал Тошево, водач на 
Мерцедеса с датска регис-
трация, поради движение с 
несъобразена скорост, се 
блъска в товарен автомо-
бил Волво с хасковска ре-
гистрация. Вследствие на 
пътнотранспортното произ-
шествие няма пострадали, 
но са нанесени значителни 
материални щети на две-
те моторни превозни сред-
ства. Извършените провер-
ки за употреба на алкохол 
са с отрицателен резултат. 
По случая е образувано до-
съдебно производство.

Информационна среща
Екипът на Областния 

информационен център - 
Добрич, организира преди 
няколко дни в Генерал То-
шево информационна сре-
ща на тема „Възможнос-
ти за финансиране с ев-
ропейски средства и елек-
тронно кандидатстване”. 
На нея бяха представе-
ни актуалните възможнос-
ти за кандидатстване по 
Оперативните и Трансна-
ционални програми, как-
то и Програмата за разви-
тие на селските райони за 
2018 г. Презентирана бе и 

функционалността на ин-
формационната система 
за управление и наблюде-
ние на средствата на Ев-
ропейския съюз в Бълга-
рия 2020 (ИСУН 2020).

Акцентирано бе и на це-
лите, основните параме-
три, допустими кандидати 
и проекти, които ще могат 
да получават финансира-
не, допустимите дейности 
и разходи. Присъстващите 
на срещата бяха запозна-
ти и с начина на кандидат-
стване, етапа на оценка и 
договаряне.
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- Как си бил тука, като целия ден те нямаше?!
- Тука бях, шефе, ама заключих вратата. Абе много ме 

разсънват тия хора - ту влизат, ту излизат…
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

През последните седмици зачестиха случаите на раз-
лични пътни участъци в страната внезапно да излизат 
диви животни и да предизвикват тежки катастрофи, ня-
кои от които с фатален край. За съжаление подобни произ-
шествия има и в нашата община. Само преди броени дни в 
близост до село Бежаново внезапно на пътното платно из-
лязъл чакал, който нанесъл сериозни щети на луксозен лек 
автомобил. От КАТ съветват водачите да се движат със 
съобразена скорост и повишено внимание, с готовност да 
реагират при необходимост.

Съобщение на
Общинския съвет

Във връзка с чл.68 от За-
кона за съдебната власт, 
Общински съвет - град Ге-
нерал Тошево, обявява при-
ем на документи на канди-
дати за съдебни заседате-
ли в Окръжен съд - град До-
брич.

Необходими документи:
1. Подробна автобиогра-

фия, подписана от канди-
дата.

2. Нотариално заверено 
копие от диплома за завър-
шено образование.

3. Медицинско удостове-
рение, че лицето не страда 
от психическо заболяване.

4. Данни за контакт на две 
лица, към които общински-
те съветници да се обръ-
щат за препоръки.

5. Мотивационно писмо.

6. Писмено съгласие.
7. Декларация за липса 

на обстоятелства по чл.67, 
ал.3.

8. Документ за извърше-
на проверка по реда на За-
кона за достъп и разкрива-
не на документите в за обя-
вяване на принадлежност 
на български граждани към 
Държавна сигурност и раз-
узнавателните служби на 
Българската народна ар-
мия, ако са родени преди 
1973 г.

Документите се подават 
в деловодството на Общин-
ски съвет - град Генерал То-
шево до 30.05.2018 г. в сгра-
дата на Общинска админи-
страция.

 Общински съвет -  
Генерал Тошево

В Генерал Тошево
пръскаха за кърлежи

В периода от 15-ти до 20-
ти май 2018 г. в Генерал То-
шево бе извършена обработ-
ка на общински зелени пло-
щи (паркове и детски пло-
щадки) за предпазване от 
кърлежи. Пръскането бе с 
препаратите Бандит 10 ЕВ-
02-1% и Ефциметрин 10 ЕК 
или Фендона 50 ВП.

За 5 поредни дни бяха ос-
новно обработени Централ-
ният градски парк, парка с 
паметника на генерал Сте-
фан Тошев, тренировъчното 
игрище, Паметника на заги-
налите във войните, зелени-

те площи „Гайката”, градския 
пазар, на ул. „Димитър Бла-
гоев” и ул. „Станьо Милев”, 
детските площадки на ул. 
„Петко Д. Петков”, ул. „Иван 
Вазов”, ул. „Васил Койчев” и 
ул. „Калиакра”, детската пло-
щадка в квартал Пастир, как-
то и гробищния парк.

Според специалисти ка-
чеството на извършените 
дейности е много добра и се 
очаква тази година броят на 
ухапани от кърлежи и други 
вредители рязко да намалее, 
което е и главната цел на Об-
щинска администрация.

Важно за абитуриентите!

Препоръки на КАТ
Миналата седмица слу-

жители на Районно упра-
вление на МВР в Генерал 
Тошево се срещнаха с аби-
туриенти от двете средни 
училища в града, с цел да 
им разяснят основните из-
исквания за безопасност 
по време на предстоящите 
празници. Отчетено бе, че 
през 2017 г. пътните поли-
цаи са установили повече 
от 700 нарушения, допус-
нати от абитуриенти-шо-
фьори, от водачи на авто-
мобили, с които се превоз-
ват абитуриенти или техни 
близки. Общият брой на 
взетите от пътните поли-
цаи мерки спрямо празну-
ващи надхвърля 800. Най-
честите нарушения са не-
използването на обезо-
пасителни колани, непра-
вилен превоз на пътници, 
управление на МПС от не-
правоспособни водачи и 
управление под въздейст-
вие на алкохол.

За да остане празнично-
то настроение, „Пътна по-
лиция” съветва:

~ Спазвай Закона за дви-
жение по пътищата.

~ Осведоми се за новите 
изменения в Закона за дви-
жение по пътищата.

~ Погрижи се за своята 

безопасност. Не позволя-
вай рисково поведение на 
твоите приятели да те по-
стави в опасност от пътен 
или друг вид инцидент по 
време на твоя абитуриент-
ски бал.

~ Бъди емоционален, но 
се контролирай. Еуфория-
та не е оправдание за из-
вършване на рискови и не-
обмислени действия.

~ Не прекалявай с алко-
хола по време на бала.

~ Ако ще шофираш, не 
пий алкохол! Не забра-
вяй, че изпитият алкохол 
подвежда към вземане на 
„смели” решения, а крайни-
ят резултат е нежелан.

~ Избери близък или ро-
дител да ти бъде шофьор 
на бала и след него.

~ Ако не си правоспосо-
бен водач, не демонстри-
рай шофьорските си „уме-
ния” точно на бала.

~ При нужда позвъни на 
112 или отиди в най-близ-
кото районно управление.

Това са само част от ука-
занията, дадени на абиту-
риентите по време на сре-
щата. Изнесени бяха мно-
жество примери за непри-
ятни последствия при не-
спазване на тези изисква-
ния.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ апартамент 

в центъра на Генерал То-
шево, ул. „Трети март” 
№10, вх. „Б”, тухла, отлич-
но състояние. Цена по спо-
разумение. Справки на тел. 
0889/993-831 и 0887/154-
845.

ПРОДАВАМ изгодно 
пчелни отводки. Справки 
на тел. 0888/671-032.

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то с площ 750 кв. м. с во-
да в Генерал Тошево, ул. 
„Добруджа” №35. Справки 
на тел. 0885/934-827.

КУПУВАМ земеделска 

земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Писа-
рово, Присад, Равнец, Пле-
нимир, Къпиново, Изворово, 
Снягово и Кардам. Справки 
на тел. 0888/565-256.

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то в квартал Пастир. Цена 
по споразумение. Справки 
на тел. 0888/171-793.

ПРОДАВАМ апартамент 
(втори етаж) в Генерал То-
шево, ул. „Димитър Благо-
ев” №7 „а”. Справки на тел. 
0877/396-988.

Обява на Общината
Община Генерал Тошево 

обявява:
1. Публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Закона 
за общинската собственост 
за отдаване под наем за срок 
от 1 стопанска година (2018-
2019) на земеделски земи от 
Общински поземлен фонд.

2. Публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Закона 
за общинската собственост 
за отдаване под наем за срок 
от 5 стопански години, счита-
но от 2018-2019 г., на земе-
делски земи от Общински по-
землен фонд.

Заповедта за откриване на 
тръжна процедура и опис на 
поземлените имоти са публи-
кувани на сайта на Община 
Генерал Тошево. Депозитите 
за участие в размер на 10 лв./
дка се внасят в касата, нахо-
дяща се в административна-
та сграда на Община Гене-

рал Тошево, или по сметка 
BG04 CREX 9260 3314 7087 
01 при „Токуда банк” АД, 
офис Генерал Тошево.

Тръжната документация 
се закупува срещу 20 лева 
до 12.00 часа на 25.05.2018 
г. и се получава в стая 305 
- отдел „Собственост и сто-
пански дейности”. Оглед на 
обектите може да се извър-
ши всеки работен ден до де-
ня, предхождащ деня на тър-
га след закупуване на тръжни 
документи.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15.00 
часа на 25.05.2018 г.

Търгът ще се проведе на 
28.05.2018 г. от 09.00 ча-
са в Общинска администра-
ция Генерал Тошево, зала на 
третия етаж.

Допълнителна инфор-
мация на тел. 05731/20-20, 
вътр. 25 и 05731/89-39.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със заповед на минис-

търа на отбраната са обя-
вени за заемане от лица 
изпълнявали кадрова во-
енна служба, четири ва-
кантни длъжности за офи-
цери от състава на Цен-
трално военно окръжие, 
както следва:

1. Началник на Военно 
окръжие ІІ степен Монта-
на - звание подполковник, 
капитан ІІ ранг.

2. Началник на Военно 
окръжие ІІ степен Разград 
- звание подполковник, 
капитан ІІ ранг.

3. Началник на сектор 
„Военен отчет, комплек-
туване, набиране и адап-

тация” във ВФ 54550 Мон-
тана - звание майор, капи-
тан ІІІ ранг.

4. Началник на сектор 
„Военен отчет, комплрук-
туване, набиране и адап-
тация” във ВФ 54650 Ви-
дин - звание майор, капи-
тан ІІІ ранг.

Повече информация 
може да получите от 
офиса за водене на во-
енен отчет към Общи-
на Генерал Тошево или 
на тел. 0888/321-253, 
както и от сайтовете на 
Централно военно окръ-
жие www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната 
www.mod.bg.

„А” областна футболна група

Късно пробуждане
Това може да се каже 

за последните изяви на 
„Дружба” Люляково във 
вече приключващото пър-
венство в Зона „Изток”. Ка-
то гости в Добрич на „Рил-
ци”, люляковци завърши-
ха 2:2, но имаха прекрасни 
възможности да победят 
последния в класиране-
то. На свой ред „Спортист 
2011” Генерал Тошево за-
писа поредна загуба, то-
зи път с 0:1 от „Устрем-Д” 

Дончево, която ги „закот-
ви” на неприемливото за 
тях 7-мо място.

Резултатите от други-
те мачове в ХХІ кръг са: 
„Нефтяник 2010” Шабла 
- „Христо Ботев” Стожер 
1:2 и „Лозенец 2015” - „Ор-
ловец 2008” 0:1. Среща-
та между „Добруджански 
спортист” Стефан Кара-
джа и „Интер” Добрич бе 
отложена, а „Албена 97” 
почиваше.

Временно класиране в Зона „Изток
1. „Лозенец” 19 16 2 1 65:9 50
2. „Орловец” 19 16 1 2 69:9 49
3. „Устрем-Д” 19 13 1 5 43:16 40
4. „Добр. спортист” 19 11 2 6 41:22 35
5. „Христо Ботев” 19 11 0 8 41:37 33
6. „Интер” 18 9 1 8 34:25 28
7. „Спортист 2011” 19 7 2 10 29:29 23
8. „Албена 97” 19 6 2 11 19:43 20
9. „Нефтяник” 19 3 3 13 19:38 12
10. „Дружба” 19 2 2 15 18:84 8
11. „Рилци” 19 1 2 16 14:80 5

Временно класиране в Зона „Запад”
1. „Вихър 2013” 19 15 2 2 77:12 47
2. „Спартак” (З) 18 14 1 3 80:25 43
3. „Дружба-Б” 18 11 2 5 56:25 35
4. „Вихър” 19 10 2 7 51:34 32
5. „Спортист-С” 19 9 3 7 61:59 30
6. „Сокол 202” 19 9 2 8 38:39 29
7. „Искра 41” 18 9 0 9 43:52 27
8. „Заря 2006” 18 7 2 10 29:42 23
9. „Добруджанец” 19 7 2 10 42:43 23
10. „Стрела 2004” 18 3 1 14 35:80 10
11. „Спартак 2012” 20 0 1 19 24:125 1


