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На снимката: Момент от запълването на изкопите от 
работници на „ВиК - Генерал Тошево.

Предприети са
превантивни мерки

Между 200 и 300 хиляди 
лева ще струва оградата, 
която се изгражда по сухо-
пътната ни граница с Румъ-
ния за ограничаване на ри-
ска от Африканска чума по 
свинете (АЧС). Тя ще бъде 
дълга 133 км, четириредова 
с бодлива тел. На критични-
те места ще се постави спе-
циална мрежа Бруто. Това 
съобщи миналата седмица 
в Добрич министърът на зе-
меделието, храните и гори-
те Румен Порожанов, който 
присъства на заседание на 
Областния координационен 
щаб, създаден с цел пре-
дприемане на необходими-
те мерки за недопускане и 
ограничаване на заболява-
нето „Африканска чума по 
свинете”. В работата на за-
седанието участва кметът 
на Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров.

До момента в България 
няма установено болно жи-
вотно, съобщи директорът 
на БАБХ д-р Дамян Или-
ев. Сега тече инвентариза-
ция на малки ферми и част-
ни дворове, където се гле-
дат прасета. Властите пре-
поръчват на собствениците 
на такива стопанства, които 
се намират в 10-километро-
вата зона около индустри-
алните ферми, да приберат 
на сигурно място или да за-
колят животните си, за да се 
гарантира сигурността в го-
лемите обекти. При свине-
те няма да има евтаназия 
заради африканската чу-
ма, уточни министър Поро-
жанов.

Много важни са и преван-
тивните действия по гра-
ничните пунктове - забра-
нен е вносът на свинско ме-
со, всички намерени коли-
чества се изземват, замра-
зяват и унищожават. Про-
веряват се всички МПС и се 
дезинфектират, ще се под-
новят и дезинфекционните 
ями, съобщи по време на за-
седанието министърът.

Стопаните на дивеч в 
страната получават ком-
плекти за вземане на про-
би за изследване, съобщи-
ха от пресцентъра на Об-
ластна администрация. На 

граничните пунктове с Ру-
мъния има монтирани ин-
формационни табели от 
двете страни, полиция из-
вършва оглед на личния ба-
гаж на преминаващите през 
контролно-пропусквател-
ните пунктове. Целта е да 
се ограничи антропогенния 
фактор, който е основния 
източник за разпростране-
ние на вируса АЧС. Това за-
боляване не е опасно за чо-
века. Вирусът на Африкан-
ската чума, може да се пре-
дава чрез хранителни про-
дукти, поради което храни-
телните отпадъци трябва да 
се изхвърлят само в затво-
рени контейнери за смет.

Африканската чума по 
свинете е заболяване, което 
засяга домашните и дивите 
свине. Смъртността при не-
го е голяма, няма лечение и 
ваксина. Изкореняването му 
е изключително трудно, осо-
бено при дивите свине, по-
ради което предприемане-
то на превантивни дейнос-
ти е от най-съществено зна-
чение.

С писмо на изпълнител-
ния директор на Изпълни-
телна агенция по горите са 
изпратени указания за необ-
ходимите мерки, които тряб-
ва да се вземат от ловците 
при отстрел на дива свиня. 
В писмото се описват дата-
та и мястото на отстрела, 
възрастта, пол и килограми 
на дивата свиня. Пробите 
се изпращат в максимално 
кратък срок в лаборатория, 
определена от БАБХ. Тези 
изследвания за трихинело-
за и АЧС са задължителни и 
отговорността е на ловците. 
Апелът е при установяване 
на мъртва дива, полудива 
или питомна свиня гражда-
ните да сигнализират на те-
лефон 112 или в съответна-
та специализирана ветери-
нарна служба.

В Община Генерал То-
шево всички изисквания и 
препоръки се изпълняват 
стриктно, като населението 
своевременно се информи-
ра за реализираните и пред-
стоящи мероприятия.

По материали на
областните медии

Важно съобщение!
Във връзка с писмо №РД-

05-560 от 6 юли 2018 г. на 
Областна дирекция „Земе-
делие” - Добрич, Ви инфор-
мираме, че Министерството 
на земеделието, храните и 
горите, гр. София, предпри-
ема мерки за превантивни 
действие срещу африкан-
ската чума по свинете по 
граничните населени места 

на територията на Община 
Генерал Тошево, както и в 
населени места със свине-
въдни комплекси. В населе-
ните места: Бежаново, Ви-
чево, Йовково, Огражден, 
Росица, Лозница и Краище 
се полагат електропастири 
от страна на Министерство-
то на земеделието, храните 
и горите, гр. София.

Общинска администрация

Събор “Богородица”
На 25 и 26 август 2018 г. за пореден път Община Ге-

нерал Тошево ще бъде домакин на Добруджански фол-
клорен събор „Богородица”. Съборът се организира от 
Община Генерал Тошево и Народно читалище ”Светли-
на 1941” и е включен в Националния културен календар. 
 В официалния сайт на Община Генерал Тошево www.
toshevo.org можете да се запознаете с регламента на съ-
бора и да изтеглите заявка за участие, която очакваме не 
по-късно от 10 август 2018 г.

Много успешна акция
Както вече писахме, на 23 

юли бе проведена поредната 
през последните години ак-
ция за безвъзмездно преда-
ване на излязло от употре-
ба електронно и електриче-
ско оборудване, както и не-
годни за употреба батерии 
и акумулатори. Акцията, ор-
ганизирана от Община Ге-
нерал Тошево съвместно с 
фирмите по оползотворява-

не „Трансис технорециклира-
ща компания” АД и „Трансис 
батери” ООД, успя навреме 
да уведоми населението и 
резултатите са налице - то-
нове непотребни предмети 
и материали, предимно ста-
ри печки, монитори, телеви-
зори, хладилници и луминис-
центни лампи, бяха предаде-
ни за извозване в базите по 
оползотворяване.

Довършват ремонта по
улица „Пирин планина”

След извършената смя-
на на водопровода по улица 
„Пирин планина” в Генерал 
Тошево от групи на „Водо-
снабдяване и канализация”, 
миналата седмица започна 
поетапно запълване на из-
копите. Отсечката е с дъл-
жина 300 метра. Ремонтни-
те работи се финансират от 
Общинска администрация - 
Генерал Тошево.

Както вече писахме, по-

ложените нови тръби са де-
белостенни и притежават 
изключително голяма из-
дръжливост на корозия, до-
бри хидравлични свойства, 
устойчивост на изхабява-
не и дълъг експлоатацио-
нен живот. С приключващи-
те ремонтни работи ще бъде 
решен един от най-важните 
проблеми на живущите в то-
зи район - честите аварии по 
водопровода.

Фестивал на лавандулата в Генерал Тошево
За поредна година град 

Генерал Тошево беше до-
макин на Фестивал на ла-
вандулата. Събитието, кое-
то се организира със съ-
действието на Община 
Чирпан, се проведе на цен-
тралния площад и се пре-
върна в истински празник 
за жителите и гостите на 
града.

Фестивалът на етерично-
маслената култура пред-
ложи богат базар с разно-

образие от продукти от ла-
вандула. Търговци и про-
изводители на ароматното 
масло предлагаха своята 
продукцията под формата 
на козметика, сапуни, аро-
матни торбички, украше-
ния, свещи, тоалетни во-
ди и дори бурканчета със 
сладко с лавандулов аро-
мат. На базара можеха да 
се видят и произведения 
от изкусните ръце на чле-
новете на читалище „Дими-

тър Данаилов” от град Чир-
пан.

Тазгодишното издание на 
фестивала беше съпрово-
дено с красива фотоизлож-
ба „Лавандулови импресии 
от Тракия”. Децата на Ге-
нерал Тошево пък се заба-
вляваха в Детска лаванду-
лова работилница. Те има-
ха възможност да научат 
повече за широкото прило-
жение на лавандулата и да 
претворят своите лаванду-

лови фантазии върху белия 
лист. За най-малките бяха 
организирани забавни игри 
и състезания.

Кулминацията на фести-
вала беше богатата музи-
кална програма, която про-
дължи повече от два часа. 
Освен самодейни състави 
от общината, на площада 
се изявиха народните пе-
вци Димитър Кесаров и Ро-
сица Делева, както и фолк 
изпълнителката Глория.
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Зов за помощ!
Областният управител 

Красимир Кирилов и целият 
екип на Областна админи-
страция Добрич се обръщат 
с апел за помощ към все-
ки с добро сърце. Старши 
счетоводителят в Област-
на управа Ивелина Драгне-
ва има нужда от средства, 
за да продължи лечението 
на онкологично заболява-
не. Всеки, който иска да по-
могне, може да го направи 
чрез разкритата дарителска 
сметка в евро на нейно име в УниКредит Булбанк - До-
брич: BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG41 UNCR7000 1521 6371 
68, Ивелина Андонова Драгнева.

140 години Българска армия

Поклон пред героите!
С поднасяне на венци и 

цветя пред Паметника на 
загиналите във войните, 
военнослужещи, предста-
вители на Военно окръжие - 
Добрич и служители на Об-
щина Генерал Тошево от-
белязаха 140-годишнината 
от създаването на Българ-
ската армия.

Българската армия е съз-
дадена под наименование-
то Българската земска вой-
ска от Българското опълче-
ние на основата на „Вре-
менните правила за Бъл-
гарската земска войска” от 
25 април (7 май нов стил) 
1878 година и със Заповед 
№1 от 8 юли (20 юли нов 
стил) 1878 година на ру-
ския императорски комисар 

княз Александър Дондуков-
Корсаков. Щабът на войска-
та по това време се нами-
ра в Търново. На 10 юли (22 
юли нов стил) 1878 година 
със Заповед №3 отново на 
княз Александър Донду-
ков-Корсаков, 12-те пехот-
ни дружини от българското 
опълчение са преименува-
ни в дружини от Българска-
та земна войска.

На 18 ноември 1878 го-
дина с Указ на княз Алек-
сандър Батенберг І е съз-
дадена служба „Въоръже-
ние”. От 17 декември 1879 
година, когато влиза в сила 
Привременното положение 
за Българската войска, се 
преименува на Българска 
войска (по-късно на армия.

Горчивите поуки на генерал Тошев
С това заглавие вестник 

„Стандарт” представи в ру-
бриката си „Книги” преизда-
ването на книгата на гене-
рал Стефан Тошев „Побе-
дени без да бъдем бити. От-
говор на хулителите ни като 
съюзници”.

„Генерал Стефан Тошев 
е не само човек на честта и 
доблестта, но има и богата 
култура, ерудиция, проник-
новен ум и публицистичен 
талант. Големият родолю-
бец, участвал като коман-
дир в Сръбско-българската, 

двете Балкански и в Първа-
та световна война и спече-
лил много битки, познава 
българския характер като 
малцина - той е от най-голе-
мите ни народопсихолози. 
Това доказва и книгата му 
„Победени без да бъдем би-
ти” („Захарий Стоянов”). Тя е 
издадена за първи път през 
1924 г. с подзаглавие „В от-
говор на хулителите ни ка-
то съюзници” и с нея той се 
противопоставя на всички 
обругавания към България 
и нейната войска.

Генерал Тошев извлича 
поуките от новата история 
и ги предава на бъдните по-
коления, които да продъл-
жат борбата за добруване-
то на Отечеството. Акаде-
мик Георги Марков в пред-
говора описва подвизите 
на генерала, който изис-
ква от своите храбри вой-
ници „да излязат победи-
тели и над самите себе си”, 
за да ги заведе към „пълна-
та и окончателна победа”. 
„Изповяданият грях напо-
ловина е опростен; позна-

ването на собствените не-
достатъци е начало на ду-
ховно обновление; само то-
зи, който знае добре хуба-
вото си и лошо минало, се 
намира на пътя на съвър-
шенството. Защото истори-
ята се повтаря и победе-
ният народ, преминал през 
етапа на нещастията, вся-
кога има повече шансове за 
повдигане, отколкото побе-
дителят, стига новото да се 
зида върху опитите от гор-
чивото минало”, пише гене-
ралът.

Кратки
новини

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ иници-
ативата „Попитай кмета” 
бе определена да се про-
веде в село Росица. По ве-
че утвърдена традиция в 
рамките на срещите кме-
тът на Общината предста-
вя по-важните задачи, кои-
то са реализирани през из-
миналия месец, а присъст-
ващите имат възможност 
да задават въпроси, каса-
ещи работата на админи-
страцията и правят пред-
ложени я и препоръки към 
ръководството. Подроб-
ности - в следващия брой.

РАЗМЕРЪТ на месечна-
та целева помощ за ото-
пление за предстоящия 
зимен сезон ще е 74,83 ле-
ва, съобщават от пресцен-
търа на социалното ми-
нистерство. Общият раз-
мер на помощта за целия 
отоплителен период от 1 
ноември 2018 до 31 март 
2019 г. ще се увеличи на 
374,15 лева. Това е с 9,05 
лева повече в сравнение с 
изплащаната през минала-
та зима. Новият размер на 
помощта е определен със 
заповед на министъра на 
труда и социалната поли-
тика Бисер Петков. Канди-
датстващите за помощ мо-
гат да подават документи 
в дирекциите „Социално 
подпомагане до 31 октом-
ври 2018 г.

„Заедно можем да продължим”
С допълнително спора-

зумение № 01 към договор 
№ BG05M9OP001-2.004-
0012-C01, е удължен сро-
ка на реализация по проект 
„Заедно можем да продъл-
жим”, по Оперативна про-
грама „РЧР”, за предоста-
вяне на услугата „Здравна 
консултация на деца” - до 31 
декември 2018 г.

Към настоящия момент 
приключи предоставяне-
то на интегрираната услу-
га „Семейно консултира-
не и подкрепа и формира-
не и развитие на родителски 

умения”, в която по пред-
варително изготвен график 
специалистите в услугата - 
педиатър, гинеколог, юрист, 
психолог, медицинска сес-
тра и социален работник ра-
ботиха с представители на 
целевите групи на място в 
двата консултативни цен-
трове - в Генерал Тошево и 
във Василево, както и на те-
рен, обхождайки населени-
те места извън средищния 
център.

Постигнати резултати по 
тази услуга с натрупване за 
периода на реализация в - 

24 месеца:
1. Проведени 1719 посе-

щения на терен от медиато-
рите и специалистите по ус-
лугата.

2. Проведени 202 групови 
консултации.

3. Проведени 1286 инди-
видуални консултации за 
родители - бъдещи и на де-
ца от 0 до 7 години.

4. Проведени 380 консул-
тации за деца и родители-
те им.

5. Подпомогнати и консул-
тирани 152 семейства от це-
левите групи.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със Заповед №ОХ-569 от 

06.07.2018 г. на министъра 
на отбраната на Република 
България са обявени за за-
емане след провеждане на 
конкурс от лица завършили 
граждански средни или ви-
сши училища в страната и 
чужбина, вакантни длъжнос-
ти в състава на Национал-
на Гвардейска част - София, 
както следва:

1. „Гвардеец” - 44 длъж-
ности. Военно звание за 
длъжността: редник ІІІ клас. 
Необходимо минимално об-
разование и квалификация 
- средно. Ръст: 175/185 см., 
БМИ от 20 до 30%, без беле-
зи и татуировки по видимите 
части на тялото.

2. „Номер на разчет” - 1 
длъжност. Военно звание за 
длъжността: редник ІІІ клас. 
Необходимо минимално об-
разование - средно.

3. „Шофьор” - 5 длъжнос-
ти. Военно звание за длъж-
ността: редник ІІІ клас. Не-

обходимо минимално обра-
зование - средно, от тях:

~ водач на МПС, кат. „D” - 
3 длъжности;

~ водач на МПС, кат. 
„С+Е” - 1 длъжност;

~ водач на МПС, кат. „С” - 
1 длъжност.

Срок за подаване на за-
явленията - до 14 септем-
ври 2018 г.

Повече информация за 
участие в конкурса може да 
получите от офиса за во-
дене на военен отчет към 
Община Генерал Тошево 
или на телефон 0888/321-
253, както и на сайтовете 
на Централно военно окръ-
жие www.comd.bg и Минис-
терство на отбраната www.
mod.bg. Образци от форму-
лярите и подробностите за 
кандидатстване са изложе-
ни във Военно окръжие - До-
брич, бул. „Добруджа” №4, 
тел. 058/664-764, където се 
подават необходимите до-
кументи.

Важно за читателите!
От 6 до 17 август колективът на печатница „Нилекта 

Принт” ще бъде в годишен отпуск. Поради тази причина 
броевете от 7 и 14 август 2018 г. ще бъдат пропуснати. 
Редакцията на общинския вестник „Добруджански глас” 
уверява читателите, че пропуснатите два броя няма да 
нарушат годишната периодика.

Спасиха новородено
в Медицинския център

Бебе с тегло 800 грама бе 
родено на 26 юли във фи-
лиала за Спешна медицин-
ска помощ в Генерал Тоше-
во. Чудото на раждането е 
сътворено от дежурния екип 
в състав: фелдшер Дими-
тър Алексиев, фелдшер Ди-
да Димова и санитар Теодо-
ра Желева. Бебето е живо-
родено с дишане и сърдеч-
на дейност. Родено е в шес-
тия месец.

“По време на дневно де-
журство беше приета жена 
на 21 години от с. Снягово, 
Община Генерал Тошево. 
Имаше болки в корема и оби-
лен кръвоизлив. Бременна в 
шестия месец, тя имаше кон-
тракции на две минути. На-

стъпи преждевременно раж-
дане”, обясни фелдшер Але-
ксиев. Родило се е момичен-
це с тегло 800 грама.

Вследствие на реанима-
ционните мероприятия бе-
бето изплакало и задишало. 
След това е транспортирано 
до Добрич.

“В амбулаторни условия 
дарихме радост на една май-
ка с общи усилия. Какво ни 
струваше?!?! Само медик от 
Спешна помощ може да ни 
разбере!”, сподели фелдшер 
Дида Димова.

Екипът на Спешния цен-
тър в Генерал Тошево бла-
годари за адекватните дей-
ствия на РКЦ Добрич и РЕ 
екип.
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Щастлива
ваканция

Променливото време с 
чести превалявания не ус-
пя да развали чудесното 
настроение на децата, по-
сещаващи Лятна академия 
“Патиланци” през минала-
та седмица. Организирано-
то от Община Генерал То-
шево сезонно училище се 
радва на огромен интерес и 
чрез всекидневната си раз-
нообразна дейност осмисля 
свободното време на мал-
чуганите през дългата лят-
на ваканция.

И през миналата седми-
ца децата от академията 
имаха възможността да по-
кажат своите неограничени 
таланти в най-различни об-
ласти. На най-голям инте-
рес се радваше Арт ателие-
то на лятното училище. Все-
кидневно в него децата за-
пълваха част от времето си 
с изучаване и демонстрации 
на различни творчески тех-

ники като апликации, рабо-
та с пластилин, декорация с 
декупаж и дори правене на 
животни от балони.

Паралелно с игрите и за-
бавленията обаче вървяха 
и образователните часове в 
академията. Всеки ден мал-
ките патиланци четяха книги 
от училищните списъци със 
задължителна литература. 

Не бяха пропускани и гри-
жите за доброто физическо 
състояние на децата чрез 
различни активности като 
утринна гимнастика, уроци 
по зумба и спортно ориенти-
ране в природата.

В средата на лятната ва-
канция никое от децата не 
се сеща за уроците, учи-
лищния звънец и класната 

стая. Единствената мисъл 
на малчуганите е за поред-
ния хубав и изпълнен с емо-
ции ден в патиланското цар-
ство. Затова и педагозите от 
академията са подготвили 
още много изненади за де-
цата, включващи животни, 
кулинарни изкушения, раз-
ходки, образователни уроци 
и много, много други.

Конкурс „Дора Габе”
За тринадесети пореден 

път Община Генерал То-
шево, Съюз на български-
те писатели и Народно чи-
талище „Дора Габе 1940” 
в село Дъбовик организи-
рат Национален конкурс 
за млади поетеси. В не-
го имат право да участ-
ват поетеси от цялата 
страна, навършили 16 го-
дини. Не се допуска учас-
тие в конкурса на члено-
ве на журито за текущата 
година. Всеки автор може 
да участва с до 3 поетич-
ни творби. Няма ограни-
чения в тематиката, фор-
мата и размера на твор-
бите. В конкурса участват 
само произведения, които 
не са публикувани до мо-
мента. Творбите трябва 
да се изпратят в срок до 
5 октомври 2018 г. в 3 ек-

земпляра на хартиен носи-
тел или електронен вари-
ант на адреси: e-mail ад-
рес kultura@toshevo.org и 
Община Генерал Тошево, 
за конкурса „Дора Габе”, 
ул. „Васил Априлов” №5, 
гр. Генерал Тошево, 9500. 
Допълнителна информа-
ция може да получите и на 
телефони 0885/604-151 и 
0889/954-880.

За 27 юли от 18:30 часа, когато този брой беше приключен редакционно, бе насрочено 
провеждането на Седмото поредно издание на Празника на хляба, житото и Добруджа. То-
ва е вълнуващо събитие, което се провежда в село Спасово след края на жътвената кам-
пания, за да покаже богатството на най-плодородния чернозем в България. Инициатива-
та събира и представя на едно място традициите на добруджанци и приготвянето на на-
същния на фона на богата фолклорна програма. Всички подробности за празника ще бъ-
дат публикувани в следващия брой.

Осигурен достъп за проверка на
лични данни и как те се използват

Всеки гражданин вече 
може да провери как него-
ви данни фигурират в пуб-
личните регистри и как те 
се използват от админи-
страциите, съобщиха от 
пресцентъра на Министер-
ския съвет.

Услугата „Предоставяне 
на персонална справка на 
физическо лице за достъп 
до трети лица до негови 
данни, налични в регистри, 
през Средата за между-
регистров обмен RegiX” е 
достъпна за потребители в 
системата за сигурно елек-
тронно връчване (www.
edelivery.egov.bg), поддър-
жана от Държавна аген-

ция „Електронно управле-
ние” (ДАЕУ). Регистрация 
може да бъде направена с 
Квалифициран електронен 
подпис (КЕП) или Персона-
лен идентификационен код 
(ПИК) на Националния оси-
гурителен институт.

Услугата е създадена по 
инициатива на вицепреми-
ера Томислав Дончев и ДА-
ЕУ. Тя е в синхрон с разпо-
редбите на Общия регла-
мент на Европейския съюз 
за защита на личните дан-
ни, на Закона за електрон-
ното управление и на под-
законовите нормативни ак-
тове за неговото изпълне-
ние.

Към настоящия момент 
са се регистрирали бли-
зо 10 000 физически лица, 
които имат достъп до данни 
от 50 регистъра. Продъл-
жава процесът по присъе-
диняване на нови регистри.

По този начин български-
те граждани могат да осъ-
ществяват ефективен кон-
трол върху качеството и 
основанията за достъп до 
техните данни от страна на 
институциите.

Повече информация 
гражданите могат да полу-
чат на телефон 940-27-70, е 
посочено в информацията 
на пресцентъра на Минис-
терския съвет.

Фермерски пазар в Добрич

Покана за включване
През 2017 година в Добрич 

се проведе Форум „Глобален 
Добрич”, на който стана ясно, 
че в обществото е назряла 
идея да се организира Фер-
мерски пазар за чиста храна. 
През месец септември мина-
лата госина Община Добрич 
и Кооперация „Хранкооп” - 
София стартираха провеж-
дането на ежеседмичен Фер-
мерски пазар в Добрич с цел 
да се осигури постоянен дос-
тъп на потребителите до чис-
та храна, създадена от мест-
ни производители.

До настоящия момент 
Фермерски пазар се провеж-
да всеки четвъртък в Стария 
Добрич и все по-често има и 
извънредни издания по слу-
чай традиционни празници и 
фестивали, със съдействие 
от страна на администраци-
ята на общините в областта. 
Участници на пазара могат 

да бъдат всички малки мест-
ни производители на чиста 
храна, които не употребяват 
химически торове и веще-
ства при производството на 
продукцията си.

Производителите от наша-
та община могат да получат 
подробна информация на 
телефон 0878/781-697, или 
на e-mail prasheva@abv.bg и 
pazari@hrankoop.com.

Кооперация „Хранкооп” е 
основата през 2010 година. 
Към пролетта на тази годи-
на членовете на коопераци-
ята наброяват над 70 пъл-
ноправни и над 120 асоци-
ирани. Кооперацията работи 
с над 120 производители от 
цялата страна, като основ-
ните цели на организацията 
са подкрепа на малки местни 
производители на чиста хра-
на и улесняване на достъпа 
на потребителите до нея.

Има ли „Казашко гробче” край с. Спасово?
Преди 30 години в брой 

2 на вестник „Добруджан-
ски глас” (тогава „Ленински 
зов”) бе публикуван матери-
ал на краеведа Георги То-
палов със заглавие „Ще бъ-
де ли намерен „Казашки-
ят гроб” край Спасово? С 
незначителни съкращения 
публикуваме изследвания-
та на Топалов.

За казашкия гроб в райо-
на на Спасово и по-точно 
в гората на несъществува-
щото вече село Крушево се 
разказва в няколко леген-
ди. Както във всяка леген-
да, предполагаме, че има 
известна истина.

На 7 септември 1968 г. 
двамата с Добри Радев 
обикаляхме землището на 
доизживяващото послед-
ните си дни село Крушево. 
Разглеждахме останките на 
старата крепост от римско 
време, кладенците, почти 
всички изоставени по дере-

то и един на кайряка, уста-
новихме къде и какви мест-
ности е имало. Тогава стана 
дума и за местността „Ка-
зашки гроб”. Въпреки голя-
мото ни желание не можа-
хме да намерим и бележим 
местонахождението на „Ка-
зашкия гроб”. Знаеше се са-
мо, че се намира в гората 
край Крушево. Но точно къ-
де, това е казано много об-
що, защото тогава гора има-
ше източно, южно и западно 
от селото. Според него най-
вероятно е гробът да е меж-
ду Крушево и Великово.

Легендата разказва, че 
тук били погребани руски 
войници от някаква война 
между Русия и Турция, но 
през коя? Освободителна-
та Руско-турска война и 11-
ата поред. Интересно е да 
се отбележи, че съществу-
ва поверие сред населени-
ето за някаква лечебна си-
ла на местността „Казаш-

ки гроб”. Тя се е посещава-
ла най-често от болни хо-
ра, които са търсили изце-
ление. Намирането на този 
гроб поставя много въпроси 
за разрешение: къде се на-
мира, колко руски войници 
са погребани, през коя вой-
на и т.н.

В брой 4 от 28 януари 
1988 г. тогавашният ръко-
водител на база „Вторич-
ни суровини” Николай То-
чев даде известно разясне-
ние по въпроса. „Като про-
четох този материал ми-
слено се върнах в години-
те, когато бях на работа във 
ВиК - район Генерал Тоше-
во. През 1960-1961 г., кога-
то извършвахме уширение 
на водопроводната канали-
зация за питейна вода, има-
хме обект почти в центъра 
на Спасово. На една от ули-
ците трасирахме водопро-
вод. При изкопните работи 
намерихме 11 черепа и мно-

жество копчета от войниш-
ки шинели. Тази находка 
ни озадачи. В разговор със 
стари хора от селото иска-
хме да разберем дали няко-
га тук е имало гробище. Хо-
рата проявиха разбиране, 
искаха да ни помогнат, но 
не бяха чували за подобно 
погребение. По намерените 
черепи добихме представа, 
че са минали много години. 
Затова решихме да отнесем 
въпроса до съвета. Отгово-
риха ни, че е възможно ня-
кога тук да е имало гроби-
ще и… толкова. Аз съм убе-
ден, че гробище не е имало, 
защото други кости не бяха 
открити”, завършва разказа 
си Николай Точев.

Малко преди да почине 
Георги Топалов каза в ре-
дакцията: „И да сте наясно, 
въпросите ми за Казашкия 
гроб край Спасово все още 
нямат отговор”. А дали ня-
кога ще имат?!
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- Разправят, че на полето имало много работа.
- Ами да си я работят тези, които разправят!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Паднала гъста мъгла и новобранец-шофьор се притес-
нил много. Решил да се залепи за предната кола. По ед-
но време колата пред него спряла, спрял и той. Шофьорът 
излязъл, отворил багажника и почнал да ровичка из него. 
Присламчилият се шофьор изгубил търпение и извикал:

- Колега, к`во става! Ще потегляме ли?
- За тебе не знам, аз съм в гаража си.

Виц на броя

Кои населени места
си имат съименници?

Наш редовен читател, кой-
то не пожела да посочваме 
името му, ни помоли да пуб-
ликуваме кои населени мес-
та на територията на Общи-
на Генерал Тошево имат съ-
именници. След извърше-
ната редакционна проверка 
стана ясно следното:

Общо 42 са населените 
места на територията на на-
шата община. От тях 18 ня-
мат „двойници”. Това са се-
лата Александър Стамбо-
лийски, Василево, Вичово 

(Вичево), Градини, Дъбо-
вик, Житен (преди е имало, 
но вече е слято с друго се-
лище), Зограф, Йовково, Къ-
пиново, Петлешково, Пле-
нимир, Преселенци, Рого-
зина, Средина, Сноп, Узо-
во, Огражден и Чернооко-
во. Останалите 25 населени 
места си имат съименници 
в различни краища на стра-
ната. С най-много - с чети-
ри, е село Изворово. По аз-
бучен ред населените места 
с „двойници”, са:

~ Село Балканци - във Великотърновско.
~ Село Бежаново - в Ловешко.
~ Село Великово - в Старозагорско.
~ Село Горица - в Бургаско и Варненско.
~ Село Изворово - в Пловдивско, Старозагорско, Търго-

вищко и Хасковско.
~ Село Калина - във Видинско.
~ Село Кардам - в Търговищко.
~ Село Конаре - в Казанлъшко.
~ Село Краище - в Благоевградско.
~ Село Красен - в Русенско.
~ Село Лозница - в Разградско.
~ Село Люляково - в Бургаско и Кърджалийско.
~ Село Малина - в Бургаско.
~ Село Писарово - в Шуменско.
~ Село Присад - в Бургаско.
~ Село Пчеларово - в Кърджалийско.
~ Село Равнец - в Бургаско.
~ Село Росен - в Бургаско и Пазарджишко.
~ Село Росица - в Търговищко и Великотърновско.
~ Село Сираково - във Врачанско и Хасковско.
~ Село Снягово - в Бургаско.
~ Село Спасово - в Старозагорско.
~ Село Сърнино - в Смолянско.
~ Общинският център Генерал Тошево също има съимен-

ник - село в Ямболско.

Клуб на пенсионера „Лазар Спасов”

Достойно представяне
През тази година Жен-

ска фолклорна група „Доб-
руджанска китка” при Клуб 
на пенсионера „Лазар Спа-
сов” в село Спасово завою-
ва редица престижни награ-
ди с прекрасните си изпъл-
нения на добруджански пес-
ни. На фолклорния събор 
„Край чешмата - под върба-
та” в село Кайнарджа, про-
веден на 2 юни, фолклорна-
та група получи парична на-
града. Последва участие в 
седмото издание на Между-
народния фолклорен фес-
тивал „Атлиманска огърли-
ца” в Китен, откъдето само-
дейците се завърнаха с три 
златни медала, почетен знак 
за ръководителя на съста-
ва Петранка Ангелова, ди-
плом и статуетка в катего-
рия „Младостта на традици-
ята”. Групата бе наградена и 
със званието „Лауреат пър-
ва степен”, отново с диплом 
и плакет, както и специален 
медал за спонсора Димитри-
на Катранджиева. Събитието 
се организира от странджан-
ската народна певица Зла-
тка Ставрева и се провеж-
да под патронажа на кмета 
на Община Приморско Ди-
митър Германов. На сцена-
та в парка на Китен се изяви-
ха повече от 200 участника 
от България, Русия, Украй-
на, Грузия и Австрия. Вся-
ко тяхно изпълнение беше 
стриктно проследено и оце-
нено от компетентно жури 
с председател проф. д-р на 
изкуствата Лозанка Пейче-
ва - фолклорист и музиколог. 
В оценяването се включи-
ха и световно известната на-
родна певица Янка Рупкина, 
доц. д-р Венцислав Димов - 
фолклорист и етно-музикант 

, Дора Барева - хореограф и 
член на Международния съ-
вет по танци към ЮНЕСКО, 
Марин Маринов от Музикал-
на компания „Сънрайс Мари-
нов”, народният певец „Кос-
тадин Михайлов - председа-
тел на „Пазителите на бъл-
гарското”, Николай Чапан-
ски - музикален редактор в 
Българското национално ра-
дио - Пловдив и собственик 
на вестник „Фолклорен хо-
ризонт”, доц. Донна Михай-
лова - преподавател, водещ 
солист в Държавен оркестър 
„Гусляры России”, Николай 
Гурбанов - певец, компози-
тор и диригент и основателят 
на ПФФ „Атлиманска огърли-
ца” Златка Ставрева.

Жените от фолклорната 
група „Добруджанска китка” 
се завърнаха с парична на-
града и от Фолклорния съ-
бор „Песни и танци от слън-
чева Добруджа”. Последно-
то засега участие на група-
та бе на Фолклорния фести-
вал „Света Марина”, където 
групата бе наградена с гра-
мота и плакет. От скоро вре-
ме към състава бяха привле-
чени и млади местни дарова-
ния с основната цел прием-
ственост в опазването, съх-
ранението и популяризира-
нето на българския фолклор.

Председателят на Клуб на 
пенсионера „Лазар Спасов” 
изказва своята благодарност 
на всички спомоществовате-
ли, на председателя на Об-
щинския съвет на пенсионе-
рите Стоянка Проданова и 
на самодейците, като им по-
желава много нови творче-
ски успехи.

Мария ДОЧЕВА
Председател на

ПК „Лазар Спасов”

Дрогирани на пътя
Дрогиран шофьор и непъл-

нолетния му спътник, у кого-
то е открит хероин, задържа 
полицията в Генерал Тоше-
во, съобщиха от Областна 
дирекция на МВР - Добрич. 
Преди броени дни дежурен 
патрул спрял за проверка 
лек автомобил „Опел” с мон-
танска регистрация. При про-
веденото рутинно изследва-
не на 24-годишния водач на 
колата Б.Х. от Генерал То-
шево за употреба на нарко-
тични и упойващи вещества, 

тестът е отчел положителен 
резултат. Младият мъж е за-
държан в ареста за 24 часа.

В хода на проверката, на-
миращия се до водача 17-го-
дишен пътник Г.А., също от 
Генерал Тошево, е било от-
крито прахообразно веще-
ство с тегло 0,3 грама, реа-
гиращо на полевия тест ка-
то кокаин. Непълнолетният 
младеж също е задържан за 
24 часа. По двата случая са 
образувани бързи полицей-
ски производства.

Инспекция по труда

За трудовите договори
Изцяло онлайн ползват ед-

нодневните трудови догово-
ри земеделските производи-
тели от Добричка област, съ-
общават за медиите от Ин-
спекцията по труда. Могат да 
се заявяват и договори за 4 
часа.

Условията важат за нае-
мане на работници за крат-
котрайна сезонна селскосто-
панска работа при обработ-
ка на насажденията и приби-
ране на реколтата от плодо-
ве, зеленчуци, розов цвят и 
лавандула Инспекторите по 

труда следят стриктно спаз-
ването на трудовото законо-
дателство в сектор „Растени-
евъдство”, тъй като тя е рис-
кова по възникването на тру-
дови правонарушения и по 
осигуряването на безопас-
ност и здраве при работа

През месец юни от Дирек-
ция „Инспекция по труда” - 
Добрич, са извършени 130 
проверки предимно в пред-
приятия от икономически 
дейности, свързани с търго-
вия, ресторанти, селско сто-
панство и строителство.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ дворно място с вода в квартал Пастир. 

Справки на тел. 0894/373-668
ПРОДАВАМ апартамент, идеален център, ул. „Станьо 

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

ПРОДАВАМ апартамент в Генерал Тошево, ул. „Трети 
март” №10, вх. „Б”, тухла. Справки на тел. 0889/993-831 и 
0887/154-845.

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

Министерство на отбраната

Нови работни места
Със заповед на минис-

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

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

~ ВФ 48430 Стара Загора 
- 20 работни места.

~ ВФ 54230 Стара Загора 
- 15 работни места.

~ ВФ 54140 Стара Загора 
- 10 работни места.

~ ВФ 52740 Хасково - 15 
работни места.

~ ВФ52590 Ямбол - 5 ра-
ботни места.

~ ВФ 54100 Ямбол - 15 
работни места.

~ ВФ 34840 Карлово - 50 
работни места.

~ ВФ 22180 Казанлък - 20 
работни места.

~ ВФ 38640 Казанлък - 10 
работни места.

~ ВФ 26240 Сливен - 20 
работни места.

~ ВФ 36540 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 52340 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 38630 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 54900 Асеновград - 

3 работни места.
~ ВФ 52130 Асеновград - 

1 свободно място.
~ ВФ 22130 Ямбол - 10 

работни места.
~ ВФ 42600 Мусачево - 

13 работни места
~ ВФ 28330 Смолян - 25 

работни места.
Срок за подаване на за-

явленията - 14.08.2018 г.
Повече информация мо-

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

В ъ з п о м и н а н и е
На 11 август ще се навършат 

7 години и 6 месеца без моята 
непрежалима майка

Велинка 
Йорданова 
Стойкова

Мила майчице, безкрайно мно-
го ми липсваш! Когато те загубих завинаги, в сърцето ми 
остана голяма празнина, защото ти беше невероятно до-
бра майка и направи толкова много за мен, за да израсна 
като достоен човек. Обичам те и никога няма да те забра-
вя! Дълбок поклон пред светлата ти памет!

От дъщеря Здравка

В ъ з п о м и н а н и е
На 15 август ще се навършат  

9 години без скъпия ни син

Мирослав 
Иванов 

Димитров
За един живот живян достойно, 

за едно сърце голямо и прекрас-
но, за един образ скъп мил и не-
прежалим забрава няма! Почивай в мир!

От семейството

;


