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На 7 и 8 септември в с. Дъбовик се проведе традиционни-
ят Събор на преселници от Северна Добруджа. Той бе офи-
циално открит от кмета на Общината Валентин Дими-
тров. Повече подробности - на втора страница.

На снимката: Момент от откриването на събора в село Пчеларово.

Няма случай на
Африканска чума

Към момента няма случай 
на африканска чума по сви-
нете, заяви миналата сед-
мица на среща в областна-
та управа д-р Борислав Ка-
менов - ръководител на Об-
ластна дирекция на БАБХ. 
Той обясни, че до дирекци-
ята е подаден сигнал от Ду-
ранкулак за съмнение за за-
боляването. Взети са две 
проби, но те са отрицателни.

В момента върви пребро-
яване на прасетата в дво-
ровете на хората. Устано-
вени са 1736 животни в 853 
стопанства. Голяма част от 
прасетата в т. нар. „заден 
двор” са нерегистрирани и 
при евентуална епидемия 
няма да получат обезще-
тения, посочи д-р Каменов. 
Освен това при тях опас-
ността от заразяване е по-
голяма, защото се хранят с 
кухненски отпадъци, които 
могат да бъдат преносители 
на болестта.

Осем са големите про-
мишлени ферми за отглеж-
дане на свине в Добричка 
област. Пет от тях са в Об-
щина Генерал Тошево, а 
три - в Община Добричка. 
Най-голяма е свинеферма-
та в Козлодуйци с 50 000 
животни.

Областният управител 
Красимир Кирилов предста-
ви пред кметовете от облас-
тта и представители на заин-
тересовани институции пра-
вила, разписани от БАБХ, за 
неразпространение на аф-
риканската чума по свине-
те (публикуваме ги на тре-
та страница). Той разпореди 
на кметовете да набележат 
площадки за загробване на 
умъртвени животни в случай 
на епидемия. Красимир Ки-
рилов увери, че институции-
те ще съдействат за обосо-
бяването на такива терени.

 По материали на
 областните медии

Започнаха учебните посещения
по проект с младежка насоченост

В рамките на проект 
LEARN „Слушам, образовам 
се, действам и чета в мре-
жа” („Listen, Edicate, Act and 
Read in a Network”) бе даден 
старт на поредица от учеб-
ни посещения между парт-
ньорите. На 3 септември ру-
мънска делегация с ученици 
и представители на общини-
те Лумина - водещ партньор 
по проекта и останалите ру-
мънски партньори Овидиу и 
Михаил Кугълничану прове-
доха работна среща с кме-

та на Община Генерал То-
шево и членовете на еки-
па за управление, след кое-
то посетиха и Професионал-
ното ателие, изградено със 
средства по проекта. В рам-
ките на тридневната им ви-
зита бяха реализирани още 
среща с Областния управи-
тел на Област Добрич и по-
сещение на двама наши ра-
ботодатели. В края на месец 
октомври и началото на но-
ември се очаква да се реа-
лизира българска визита в 

Румъния с ученици от две-
те средни училища в града, 
участници в дейностите на 
проекта.

Проект LEARN “Слу-
шам, образовам се, дейст-
вам и чета в мрежа” („Listen, 
Edukate, Act and Read in a 
Network”), Реф. №16.5.2.056 
ROBG-153 е на обща стой-
ност 316 351,84 евро, и е съ-
финансиран от Европейския 
фонд за регионално разви-
тие по програма interreg V-A 
Румъния - България.

Кратки
новини

ТАЗИ година земята на 
Добруджа в регион Генерал 
Тошево отгледа „ръжта на 
мира” и 600 хляба от нея са 
дарени на Българския чер-
вен кръст - Добрич, от име-
то на Националната асоци-
ация на българските зър-
нопроизводители. По воля-
та на дарителя, БЧК ще из-
прати „Хляба на мира” във 
всичките осем общини в 
областта. Със съдействие-
то на домашните социални 
патронажи и представите-
ли на диабетни сдружения, 
по един брой ръжен хляб 
ще получат хора със специ-
ални хранителни потребно-
сти. Проектът „Хляб на ми-
ра” обединява 12 държа-
ви от Централна и Източна 
Европа, има своя история 
и символика - единение на 
народите, устойчиво земе-
делие, бит и поминък.

НАРОДНО читалище 
„Светлина 1941” организи-
ра на 13 септември (чет-
въртък) „Празник на откри-
то”. Да изпратим лятото с 
усмивка, събрали в шепи 
слънчеви лъчи и да скочим 
в топлата прегръдка на иг-
ривите учебни дни, е поже-
ланието на организатори-
те. Събитието ще започне 
от 15:00 часа пред сграда-
та на читалището.

Фолклорен събор „Славеи пеят в Пчеларово”
Десетки жители и гости на 

село Пчеларово се събраха 
за традиционния празник-съ-
бор „Славеи пеят в Пчеларо-
во”, който се провежда всяка 
година на 6 септември. Тър-
жеството уважиха кметът на 
Общината Валентин Дими-
тров, заместник-кметът Ге-
орги Георгиев, представите-

ли на Общинска администра-
ция, кметове и кметски наме-
стници на съседни населени 
места. Фолклорният празник 
откри кметът на селото Ан-
тон Атанасов.

Кметът на Община Гене-
рал Тошево също поздра-
ви присъстващите, като под-
черта, че винаги идва в село-

то с удоволствие и се радва, 
че пчеларовци съчетават съ-
бора си с фолклорен празник 
в Деня на Съединението на 
Княжество България с Източ-
на Румелия.

Беше отслужен и водосвет 
за здравето и благоденстви-
ето на всички жители на се-
лото и общината.

В петнадесетото издание 
на фолклорното надпяване 
се изявиха повече от 15 със-
тава от цяла Добруджа. Те 
се представиха с автентичен 
фолклор от Североизточна 
България и създадоха мно-
го настроение сред публи-
ката, която беше изпълнила 
градината пред читалището.

Община Генерал Тошево

Важно съобщение!
 Общинска администра-

ция - Генерал Тошево, 
уведомява всички гражда-
ни, учреждения и фирми, 
че инициативата „Да из-
чистим България заедно” 
през 2018 г. ще се прове-
де на 15 септември. Жела-
ещите да се включат в по-
чистването на обществени 
територии като междубло-
кови пространства, райо-
на около дома или офиса, 
спортни и детски площад-
ки, зелени и горски пло-
щи, дерета и други, могат 
да го направят на обяве-
ната дата.

 Чували и ръкавици за 
района, който желаете да 
почистите като доброво-
лец, може да получите лич-

но на 15 септември в 08:30 
часа пред сградата на Об-
щинска администрация, ка-
то съответно ви се посочи 
място за разполагане на 
събраните отпадъци, кои-
то общината ще има анга-
жимент да извози.

 Общинска администра-
ция възнамерява да из-
върши почистването на об-
щински зелени площи - де-
ре, пасища и мери, които 
са разположени в близост 
до гробищните паркове 
на Генерал Тошево. По-
чистването ще започне от 
09:00 часа от моста пред 
гробищния парк.

 Заедно можем повече! 
Включете се в почистване-
то на 15 септември!



2
  

11 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. БР. 35 (3642)

Нова детска 
площадка

Нова детска площад-
ка на ул. „Велико Маринов” 
ще събира децата от Гене-
рал Тошево за пълноцен-
но изкарване на свободно-
то време. Тя е с размер 100 
кв. м. и е изцяло съобразе-
на с изискванията на На-
редба №1/2009 г. за услови-
ята и реда за устройството 
и безопасността на площад-
ките за игра. В нея са раз-
положени комбинирано съ-
оръжение, двойна люлка, 
клатушка „зебра”, клатушка 
„петел”, люлка „везна”, дет-
ска пейка с облегалка, кош-
че за отпадъци и еко огра-
да. С цел предпазване на 
малчуганите от травми е по-
ложена ударопоглъщаща 
настилка. Предстои и об-
лагородяване на прилежа-
щото пространство. Цялата 
стойност на съоръжението - 
фундамент, настилка и уре-
ди, възлиза на 13 401 лева.

Ръководството на Общи-
ната продължава с поли-
тиката за създаване на до-
бри условия за игра и спорт 
на най-малките граждани - 
от 3 до 12 години. През та-
зи година за детски уреди 
в Община Генерал Тоше-
во са изразходвани общо 
18 850,90 лева, заложени в 

Капиталова програма `2018. 
Освен новоизградената на 
ул. „Велико Маринов”, коя-
то се осъществи след пред-
ложение на жителите на ра-
йона, с детски съоръжения 
се сдобиха и селата Писа-
рово, Бежаново, Чернооко-
во, Малина, Дъбовик, Пче-
ларово, Горица, Петлешко-

во и детската градина в се-
ло Красен.

Община Генерал Тошево 
използва случая и призова-
ва жителите да пазят дет-
ските кътове в града и се-
лата, като при нередности и 
прояви на вандализъм да се 
обърнат към местната ад-
министрация.

75 години читалище в с. Изворово

Поздравителен адрес
Във връзка с отбелязването на 75-годишнината на НЧ 

„Съединение 1943” в село Изворово бе изпратен поздрави-
телен адрес със следното съдържание:

Уважаеми членове на Читалищното настоятелство,
Настоящи и бивши читалищни деятели,
Скъпи самодейци и гости,
Община Генерал Тошево ви поздравява с патронния 

празник на читалището и 75-годишния юбилей
Като в старата българска легенда, при създаването на 

читалището в темелите му са вградени много любов и меч-
ти, както и висок професионализъм. За 75 години творче-
ска работа много читалищни дейци и стотици самодейци 
доказаха своя потенциал и оставиха трайна следа в духов-
ния живот на селото. Празникът е повод да отбележим тех-
ния принос, защото те пренасяха през годините безценни-
те богатства на родната ни идентичност. Поздравяваме 
всички за благородната мисия, която читалището изпъл-
нява и до днес.

Пожелаваме ви също много здраве и творческа енергия. 
Нека още дълги години да жънете плодовете на своя труд, 
а достойното ви дело и инициативи в областта на култура-
та да срещат съпричастни последователи, съмишленици и 
повече спомоществователи! Честит празник!

 Валентин ДИМИТРОВ
 Кмет на Община Генерал Тошево

6 септември 2018 година

Факти и събития до края на месеца
~ 21 септември - Свето-

вен ден на мира.
~ 22 септември - Ден на 

независимостта на България
~ 26 септември - Евро-

пейски ден на езиците.
~ На 14 септември 1964 

г. в Генерал Тошево гос-
туват първият секретар на 
ЦК на БКП Тодор Живков и 
първият секретар на ГЕСП 
и председател на Държав-

ния съвет на ГДР Валтер 
Убрихт. Двамата засаждат 
борче в парка, където сега е 
паметникът на генерал Сте-
фан Тошев.

~ На 12 септември 1984 
г. на посещение в община-
та беше президентът на Ар-
жентина д-р Виктор Иполито 
Мартинес.

~ В Генерал Тошево от 
17 до 21 септември 1985 г. 

в Генерал Тошево гостува 
делегация от побратимения 
с нашата община град Зна-
менка, Кировоградска об-
ласт. Дружеските връзки 
продължават от 1985 г. до 
1990 г.

~ След 25 септември 
1940 г. днешният град Ге-
нерал Тошево се преимену-
ва от И. Г. Дука отново на се-
ло Касъм.

Очаква се по-висока цена на хляба
До дни се очаква ново уве-

личение на цената на хлеб-
ното брашно, след като в на-
чалото на август хлябът пос-
къпна с около 10%. Това е 
прогнозирал за Дарик хле-
бопроизводителят от Гене-
рал Тошево и председател 
на Регионалния съюз на хле-
барите и сладкарите Тошко 
Няголов. Той припомня, че в 
началото на жътвата цената 
на тон хлебно брашно е била 
в порядъка на 610-630 лева, 
а към настоящия момент се 
търгува между 730-750 лева. 

С очаквания нов скок на це-
ните, прогнозата е тон браш-
но съвсем скоро да надскочи 
800 лева.

Сред причините за сегаш-
ното поскъпване са повише-
ните цени на тока и горива-
та, разходите за транспорт 
и повишените осигурителни 
прагове в схемата. Истина-
та е, че качественото зърно 
е малко, може би към 10”. От 
прибраните 5 100 000 тона 
пшеница, около 500-600 000 
тона е с добро качество.

В момента цената на ки-

лограм хляб на дребно се 
търгува между 1,10 и 1,20 
лева в търговската мрежа. 
Тъмните хлябове са с 5-10 
стотинки по-скъпи. Браш-
ното за закуски се продава 
около 1100 лева за тон и оч-
акванията са, че цената на 
закуските ще скочи драстич-
но с новото увеличение и 
цената на хляба с около 10-
15 стотинки. Тогава 1 кило-
грам бял хляб вероятно ще 
струва около 1,40 лева, е ко-
ментирал за Дарик Тошко 
Няголов.

Седмица на пожарната безопасност
В периода от 10 до 16 сеп-

тември се провежда тради-
ционната Седмица на по-
жарната безопасност. Тя 
има за цел популяризиране 
на професията на пожарни-
карите и спасителите, про-
веждане на информацион-
но-разяснителни меропри-
ятия сред обществеността, 
демонстрации на професио-
нални умения и техника, ра-
бота с подрастващите, сре-
щи с граждани и др.

На 14 септември българ-
ските пожарникари и спаси-
тели честват своя професи-
онален празник. През 1995 
г. с Решение №385 на Ми-
нистерския съвет датата 14 
септември (откриването на 
Първия пожарникарски съ-
бор) е обявена за Професи-
онален празник на служите-

лите на Национална служ-
ба „Пожарна безопасност и 
защита на населението”, с 
което е възстановена тради-
цията, по решение на Пър-
вия пожарникарски събор, 
тази дата да се отбелязва 
като патронен празник на 
пожарните команди в стра-
ната.

Акцентът на „Седмица на 
пожарната безопасност” е 
поставен върху активизира-
не на контактите с граждани-
те и организациите за поста-
вяне от тяхна страна на ак-
туални въпроси по противо-
пожарното осигуряване на 
обектите и населените мес-
та, както и за отправяне на 
предложения и сигнали, ка-
саещи подобряване органи-
зацията на работа и адми-
нистративното обслужване. 

В тази връзка на територия-
та на Област Добрич в рам-
ките на една седмица ще се 
проведат множество меро-
приятия от районните служ-
би, сред най-значимите от 
които са:

~ Провеждане на „Ден на 
отворените врати”.

~ Провеждане на състеза-
ния и викторини.

~ Провеждане на трени-
ровка и учение с основните 
части на Единната спасител-
на система за реагиране при 
бедствия, с акцент мерки за 
защита на населението.

Предвидени са и демон-
страции на възможностите 
на наличната противопожар-
на техника и разясняване 
на мерките за пожарна без-
опасност и защита при бед-
ствия.

В Дъбовик се проведе ІХ събор на
преселници от Северна Добруджа

На 7 и 8 септември в село 
Дъбовик се проведе деветото 
издание на Събора на бълга-
рите-преселници от Северна 
Добруджа, организиран от Об-
щинска администрация, На-
родно читалище „Дора Габе 
1940” в Дъбовик и Историче-
ския музей в Генерал Тошево. 
На церемонията по открива-
нето присъстваха зам.-кметът 
на Община Генерал Тошево 
Георги Георгиев, началникът 
на отдел „Култура, вероизпо-
ведания и интеграция” Марга-
рита Великова, кметът на се-
лото Стоянка Първева, гости 
от Румъния и съседни населе-
ни места.

И през тази година бяха ре-
ализирани много и значими 
мероприятия, сред които бе 
Кръглата маса на тема „Пъ-
тят на преселението” с лек-
тор главен асистент Галин Ге-
оргиев от Института по етно-
логия и фолклористика с ет-
нографски музей към Българ-
ската академия на науките. В 
презентацията си той отбеля-
за всепризнатите заслуги на 
Райна Кацарова, която пре-
ди и години наред след въз-
връщането на Южна Добру-
джа към пределите на Бъл-

гария е събирала песни, оби-
чаи и традиции на хората от 
двете странни на българо-ру-
мънската раница. Галин Геор-
гиев изнесе пред аудиторията 
и малко известни факти, свър-
зани историческите събития 
отпреди 78 години, когато е 
подписана Крайовската спо-
годба.

Не по-малко интересна бе-
ше и презентацията на дирек-
тора на Историческия музей 
в Генерал Тошево Цветели-
на Христова. В нея, освен тек-
стовите данни, впечатлиха и 
прецизно подбраните фото-
графии, свързани с преселни-
ците от Северна в Южна Доб-
руджа.

Зам.-кметът на Общината 
Георги Георгиев благодари от 
свое и от името на кмета на 
Община Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров за усилията 
на организаторите да превър-
нат село Дъбовик в своеобра-
зен храм на родовата памет. 
Като историк по професия той 
успя да привлече вниманието 
на присъстващите в залата с 
факти и събития, на повечето 
от които е бил пряк свидетел и 
участник по време на делови 
срещи с българи от Украйна, 

Молдова и Румъния. С бъл-
гарите от различни краища 
на тези държави нашата об-
щина поддържа многогодиш-
ни приятелски връзки, преди 
всичко в сферата на култур-
ния живот.

След кръглата маса впе-
чатляваща концертна програ-
ма изнесе групата „А сега” от 
румънското село Лунка, Об-
щина Долна Чамурла. Обле-
чени в традиционните добру-
джански носии, 11-те жени ус-
пяха по категоричен начин да 
докажат, че духовността и ро-
долюбието за тях стоят над 
всичко, че са успели да съх-
ранят българския фолклор 
във възможно най-автентич-
ния му вид.

На следващия ден програ-
мата продължи с множество 
изпълнения на състави от об-
щината и областта, както и с 
концерт на оркестър „Жътва-
ри” от Добрич с ръководител 
Евтим Евтимов и солисти Ви-
олета Петкова и Милко Друм-
чев.

Поради редакционното при-
ключване на броя преди края 
на мероприятието, повече 
подробности ще бъдат публи-
кувани в следващия брой.
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НЧ „Стефан Караджа 1941” в с. Чернооково взе участие 
в ХІ фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” - Борово 
`2018, където спечели златен медал и грамота за автен-
тичност и два сребърни медала и грамоти за обичая „Пепе-
руда” и автентичен костюм.

Културни
събития

* Изключително вълнува-
ща бе срещата с актьорите 
Любомир Бъчваров и Йоана 
Буковска - Давидова в дома 
на оперната певица Констан-
тина Петкова (на снимката) 
в село Пчеларово. На 2 сеп-
тември актьорите представи-
ха спектакъла „Амок” от Сте-
фан Цвайг. В прочутата къ-
ща, в която са гостували цар 
Борис Трети и десетки из-
явени творци, присъстваха 
много ценители на изкуство-
то, като дълго след предста-
влението благодариха на до-
макинята за нейните значи-
ми инициативи. Представле-
нието е първото събитие за 
месец септември. До края на 
месеца тук предстоят още 
две срещи - с оперния певец 
Георги Чолаков и народната 
певица Галина Дурмушлий-
ска.

* На следващия ден спек-
такълът бе представен с го-
лям успех и в Генерал Тоше-
во.

Големият австрийски пи-

сател Стефан Цвайг създава 
най-значимите метаморфо-
зи на любовта в световната 
литература. Сърцевед и не-
съмнено под влиянието на 
Зигмунд Фройд, той изграж-
да образа на жената с не-
вероятна нежност и уваже-
ние към изпитваната от нея 
несподелена или споделена 
любов. „Амок” е една от пе-
тте най-добри негови нове-
ли, коментираха специали-
стите.

* За 9 септември бе насро-
чено провеждането на фол-
клорен празник в село Сноп. 
Подробности ще публикува-
ме в следващия брой.

* На 15 септември от 12:00 
часа в читалището на село 
Кардам ще гостува Цвете-
лина.

Изнесен офис на
ЕНЕРГО-ПРО в града

Миналата седмица до 
кмета на Общината бе ад-
ресирано писмо със след-
ното съдържание:

През 2018 г. ЕНЕРГО-
ПРО продължава своя про-
ект „В услуга на клиента”, 
който включва организира-
не на изнесен офис с по-
сещение на служители на 
компанията в населените 
места, където няма Център 
за обслужване на клиенти. 
Водени от нашата цел да 
улесним клиентите, които 
нямат възможност да пъту-
ват до най-близкия Център 
на компанията, през тази 
година ще акцентираме на 
процедурите по актуализа-
ция на клиентски данни и 
приемане на документи за 
смяна на титуляр на парти-
да за електроенергия.

Жителите на гр. Генерал 
Тошево, които желаят да 
се запознаят от услугата, е 
необходимо да представят 
лична карта и документ за 
собственост на имота. Ако 
имотът е наследствен, не-
обходимо е и удостовере-
ние за наследници.

Допълнително ще кон-
султираме на място наши-
те клиенти от гр. Генерал 
Тошево по поставени от 
тях въпроси и ще приема-
ме техните писмени иска-
ния и сигнали до ЕНЕРГО-
ПРО. За успешната реали-
зация на проекта разчита-
ме на Вашето съдействие 
и се обръщаме към Вас с 
молба за осигуряването на 
подходящо помещение в 
сградата на Община Гене-
рал Тошево на дата 19 сеп-
тември 2018 г. от 10:00 до 
14:00 часа, където бихме 
могли да обслужим клиен-
тите, които искат да се въз-
ползват от услугите на из-
несения офис на ЕНЕРГО-
ПРО. Уточняваме, че про-
цедурите по актуализация 
на клиентски данни, смяна 
на партида, консултации и 
приемане на писмени иска-
ния са напълно безплатни.

От Общинска админи-
страция уточниха, че изне-
сеният офис на 19 септем-
ври ще бъде в сградата на 
Община Генерал Тошево, 
на първия етаж.

Африканска чума по свинете

Изисквания на БАБХ
Българската агенция по 

безопасност на храните 
разпространи правила за 
неразпространение на аф-
риканската чума по свинете. 
В тях е посочено, че чума-
та по свинете е силно зараз-
но заболяване, което засяга 
свинете от различни възра-
сти без значение от пола. 
Домашните свине не тряб-
ва да се хранят с отпадъци, 
включително кухненски, съ-
държащи остатъци от свин-
ско месо или месни проду-
кти от свинско месо.

Термичната преработка 
на месото унищожава ви-
руса. Прясното месо, до-
бито за лична консумация, 
трябва да се преработи тер-
мично, заедно с костите, до 
пълното му приготвяне (ва-
рене, пържене, печене, кон-
сервиране в буркани и т.н.). 
От прясното месо, доби-
то за лична консумация, не 
трябва да се произвеждат 
сурово-сушени месни про-
дукти (луканки, суджуци, на-
деници, маринована слани-
на и др.).

Вътрешните органи се об-
работват термично до пъл-
ното им приготвяне или се 
заравят на дълбочина, коя-
то не позволява изравяне-
то им от животни. Сланина-
та също трябва да премине 
термична обработка.

Замразеното свинско ме-
со е потенциален източник 
на разпространение на ви-
руса, поради което не тряб-
ва да напуска дома на соб-
ственика. Месото може да 
се консумира в домашни ус-
ловия след термична обра-
ботка. Приготвените ястия 
не трябва да напускат до-
ма. Опаковките, в които е 
било съхранявано месото, 
също са потенциален източ-
ник на инфекция, ако бъдат 

изхвърляни като битов от-
падък.

В случай на дране на за-
кланите свине добитите ко-
жи на животните също са 
източник на зараза и трябва 
да се заровят на дълбочи-
на, която не позволява из-
равянето им от други живот-
ни или се предават за уни-
щожаване.

Кръвта, стомашно-чрев-
ното съдържание и други 
отпадъци, негодни за консу-
мация (нокти, четина, зурли 
и др.), на мястото където са 
заклани животните, също 
се заравят на дълбочина, 
която не позволява отра-
вянето им от други животни 
или се предават за унищо-
жаване.

Ако преди клане на свине 
за лична консумация стопа-
ните забележат симптоми, 
като загуба на апетит, уско-
рено и затруднено дишане, 
секреция от носа и очите, 
некоординирани движения, 
видими подкожни кръвоиз-
ливи по крайниците и уши-
те или по време на клане ус-
тановят кръвоизливи по це-
лия труп, насъбрана кърва-
ва течност в корема и гръд-
ния кош, почернял и разши-
рен далак, малки червени 
петна от кръвоизливи по бъ-
бреците, незабавно да уве-
домят ветеринарен лекар и 
да преустановят обработ-
ката на трупа. Всички хора, 
които участват при клане-
то, трябва да предприемат 
всички хигиенни мерки да 
се разнесат вируса по до-
мовете си.

От БАБХ припомнят, че 
на 31 август на територията 
на с. Тутраканци, Община 
Провадия, бе констатиран 
първият за страната случай 
на заболяването „Африкан-
ска чума по свинете”.

Нов Областен координационен център
Съгласно своите право-

мощия, областният управи-
тел Красимир Кирилов свика 
на 4 септември заседание на 
Областен координационен 
съвет за изпълнение на По-
становление на Министерски 
съвет №100 от 8 юни 2018 г. 
С него се регламентира съз-
даването и функциониране-
то на Механизъм за съвмест-
на работа на институциите 

по обхващане и включване в 
образователната система на 
деца и ученици в задължи-
телна предучилищна и учи-
лищна възраст, съобщиха 
от пресцентъра на Областна 
администрация.

На срещата присъства за-
местник-кметът на Община 
Генерал Тошево Георги Ге-
оргиев.

Целта на механизма е да 

бъде сведен до минимум 
броят на децата, които не по-
сещават училище. Област-
ният управител обърна вни-
мание, че в ПМС №100 яс-
но са разписани ангажимен-
тите на всички, според тех-
ните компетенции. В диску-
сионен формат се уточниха 
ангажиментите, които пред-
стои да се извършат. За вче-
ра, 10 септември, бе реше-

но областният управител да 
издаде заповед за поимен-
ния състав на Областния ко-
ординационен център за из-
пълнение на ПМС №100 за 
създаване и функциониране 
на Механизъм за съвмест-
на работа на институциите 
по обхващане и включване в 
образователната система на 
деца и ученици от предучи-
лищна и училищна възраст.

За пострадали деца на пътя

БЧК набира средства
Националния дарител-

ски фонд за подпомагане на 
деца, пострадали при път-
нотранспортни произшест-
вия към Българския чер-
вен кръст, провежда благот-
ворителна кампания с мо-
то „Заедно можем повече”. 
Целта е в началото на но-
вата учебна година общест-
веното внимание да бъде 
насочено към проблема за 
пътния травматизъм и пре-
венцията на децата.

Набраните чрез кауза-
та финансови средства ще 
послужат за подпомага-
не лечението и възстано-
вяването на най-невинните 

жертви на „войната” по пъ-
тищата. От Българския чер-
вен кръст отбелязват, че за 
съжаление те се увеличават 
драстично с всяка изминала 
година. Кампанията в пол-
за на децата, пострадали на 
пътя, е една от социалните 
и хуманни каузи с подкрепа-
та на лоялни партньори, от-
стоявана вече 140 години.

Всеки, който иска да на-
прави дарение от 1 лев за 
лечението на дете, постра-
дало при злополука на пъ-
тя, може да изпрати SMS 
съобщение на кратък но-
мер 1255 до 20 септември 
2018 г.

Концерт за
първия учебен ден

На 19 септември (сряда) 
от 19:30 часа по повод на-
чалото на новата учебна 
година на централния пло-
щад в града ще се прове-
де концерт, организиран от 
Общински младежки съвет 
съвместно с Община Гене-
рал Тошево. Специален гост 
на проявата ще бъде най-
енергичното момиче на бъл-

гарската сцена Дара. Тя ще 
изпълни любимите на всич-
ки фенове „Родена такава” и 
„Кво не чу”.

Преди Дара да плени 
младежите на Генерал То-
шево с чар, на ефектната 
сцена ще се качат талан-
тите от Център за лично-
стно развитие (ЦРД), както 
и брас бенд.

„А” Областна футболна група

Първенството започна
Приключи лятната ва-

канция за отборите от Зо-
на „Изток” на „А” област-
ната група, където при от-
каза от участие на „Неф-
тяник” Шабла ще се със-
тезават девет отбора, два 
от които от нашата общи-
на.

Шампионатът бе открит 
на 8 септември със сре-
щата между отборите на 
„Спортист 2011” Генерал 
Тошево и „Рилци” Добрич. 
На следващия ден се игра-
ха двубоите между „Албе-
на” Оброчище - „Интер” До-

брич, „Христо Ботев” Сто-
жер - „Добруджански спор-
тист” Стефан Караджа , 
„Орловец” Победа - „Друж-
ба” Люляково. В първия 
кръг „Лозенец” Лозенец по-
чива.

Първите мачове в Зона 
„Запад” ще започнат на 15-
16 септември. От групата 
по организационни причи-
ни отпада тимът на „Спар-
так” Славеево.

Програмата на есенния 
полусезон на Зона „Изток” 
ще бъде публикувана в 
следващия брой.
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- Разправят, че щели да увеличават пенсиите с по 
десетина лева на калпак!

- Значи пак ще спечелят ония с шапките…
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Две деца отишли при баща си и го попитали:
- Тате, а ние двамата откъде сме взели нашия ум, че 

сме толкова много умни?
- Ами, деца, не знам какво точно да ви кажа, ама сигур-

но сте го взели от майка си, защото моят си е все още на 
мястото - отговорил бащата.

Виц на броя

Важни съобщения:

За работодателите
Агенцията по заетостта 

и Дирекция „Бюро по тру-
да” - Генерал Тошево, уве-
домяват работодателите 
от Община Генерал Тоше-
во, че разполага с финан-
сови средства за сключва-
не на договори за ползване 
на програми и насърчител-
ни мерки за заетост и обу-
чение по Закона за насър-
чаване на заетостта (ЗНЗ) 
през 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на 
работодателите, които раз-
криват работни места и на-
емат:

~ Безработни лица с не-
прекъснато поддържана ре-
гистрация не по-малко от 6 
месеца или безработни ли-
ца до 24-годишна възраст, 

или безработни лица с ос-
новно и по-ниско образо-
вание, или безработни ли-
ца на възраст над 50 годи-
ни (чл.51, ал.1 от ЗНЗ) - 560 
лева.

~ Безработни лица с 
трайни увреждания (чл.51, 
ал.2 от ЗНЗ) - 967 лева.

За ползване на горепосо-
чените преференции рабо-
тодателите могат да пода-
ват заявки за свободни ра-
ботни места и необходими-
те документи до изчерпва-
не на наличния финансов 
ресурс.

Допълнителна информа-
ция може да получите в Ди-
рекция „Бюро по труда” - 
Генерал Тошево, и на тел. 
05731/45-15 и 0882/824-939.

За безработните лица
Агенцията по заетостта 

и Дирекция „Бюро по тру-
да” в Генерал Тошево уве-
домяват безработните ли-
ца от общината, че към 30 
август разполагат с финан-
сови средства за сключва-
не на договори за стимули-
ране на мобилността по на-
сърчителни мерки от Зако-
на за насърчаване на зае-
тостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на 
териториалната мобилност 
на безработните лица на-
сочени/наети на работа из-
вън границите на населено-
то място по местоживеене 
(чл.42 от ЗНЗ):

~ За ежедневни транс-
портни разходи от и до 
местоработата - до 50% от 
действително направени-
те разходи за период до 12 

месеца.
~ За представяне пред 

работодател - еднократно 
до 102 лева (чл.42, ал.2 от 
ЗНЗ).

~ За разходи за такси за 
детски ясли, детски гради-
ни, наем на жилище, так-
си за ползване на интер-
нет при започване на рабо-
та по трудово правоотноше-
ние на пълно или непълно 
работно време в населено 
място, отстоящо на повече 
от 50 километра от населе-
ното място по настоящ ад-
рес - до 200 лева месечно 
(чл.42, ал.3 от ЗНЗ).

Заинтересованите лица 
могат да получат допълни-
телна информация в Дирек-
ция „Бюро по труда” - Гене-
рал Тошево, както и на тел. 
05731/45-15 и 0882/824-930.

Библиотекари се
обучаваха в Добрич

Обучение на тема „Изгот-
вяне на презентации и пре-
зентационни умения” се 
проведе в Регионална биб-
лиотека „Дора Габе”. Обхва-
нати са библиотечни служи-
тели от мрежата на „Глобал-
ни библиотеки - България”, 
а финансирането от Минис-
терството на културата.

В курса се включиха биб-
лиотекари от Генерал Тоше-
во (Христина Николова и 

Станислава Власева), Пла-
чи дол, Фелдфебел Дян-
ково, Гурково, Дуранкулак, 
Соколово, Балчик, Каварна 
и Добрич. Обсъден бе пре-
дишен опит с презентаци-
ите, техните силни и слаби 
страни. Обучението е об-
хванало и работа с Power 
Point - изготвяне на лични 
индивидуални планове за 
подобряване на презента-
циите.

Свободни работни места
През миналата седмица 

на сайта на Община Гене-
рал Тошево бяха публикува-
ни свободните работни мес-
та към момента за Добричка 
област. За нашата община 
те са, както следва:

~ Красен - учител по мате-
матика, образование висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел, образование висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел, образование висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел, образование висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел по спортна подготовка, 
образование висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел по музика в обслужващи 
звена, образование висше.

~ Генерал Тошево - ли-
чен асистент, образование 
начално.

~ Генерал Тошево - учи-
тел, образование висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел начален етап на основно-
то образование, образование 
висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел начален етап на основно-
то образование, образование 
висше.

~ Генерал Тошево - учи-
тел общообразователен, об-
разование висше.

~ Генерал Тошево - общ 
работник в промишлеността, 
образование основно.

~ Генерал Тошево - мияч 
на превозни средства (ръч-
но), образование основно.

~ Генерал Тошево - обслуж-
ващ бензиностанция/газостан-
ция, образование средно.

~ Красен - готвач, образо-
вание средно.

~ Генерал Тошево - об-
служващ бензиностанция/га-
зостанция, образование ос-
новно.

~ Генерал Тошево - работ-
ник за ръчно производство на 
сладкарски изделия, образо-
вание основно.

Повече информация може 
да получите в Дирекция „Бюро 
по труда” - Генерал Тошево, и 
на тел. 05731/45-15.

Футболен турнир
Футболен клуб „Спортист 

2011” и Община Генерал 
Тошево организират турнир 
по футбол на малки врати 
(5+1) „Toshevo Cup”. Турни-
рът ще се проведе по офи-
циалните правила на ми-
ни футбола, като двубоите 
ще се играят на изкустве-
ния терен в градския парк 
на Генерал Тошево. Отбо-
рите ще бъдат в състав 5+1 
- петима полеви футболи-
сти и един вратар с до 4 ре-
зерви. Една среща ще бъ-
де с продължителност от 2 
полувремена по 25 минути. 
Схемата зависи от броя на 
участващите отбори. Всеки 

тим има право да картоте-
кира минимум 6 и максимум 
10 футболисти. Лицата, кои-
то нямат навършени 16 го-
дини, нямат право да участ-
ват, както и картотекирани 
футболисти в „А”, „Б” или 
„В” футболна група. Всеки 
един отбор може да запише 
за участие до 3 футболисти, 
участващи в „А” Областна 
футболна група - Зона „Из-
ток” и Зона „Запад”.

Срок за подаване на за-
явки за участие - до 16 сеп-
тември 2018 г. Контакт за 
допълнителна информа-
ция и записване на тел. 
0888/565-256.

Община Генерал Тошево

Публични търгове
І. Община Генерал Тошево 

обявява публичен търг с тай-
но наддаване по реда на За-
кона за общинската собстве-
ност за отдаване под наем за 
срок от една стопанска годи-
на 2018-2019 на земеделски 
земи от Общински поземлен 
фонд.

ІІ. Публичен търг с тай-
но наддаване по реда на За-
кона за общинската собстве-
ност за отдаване под наем за 
срок от пет стопански години, 
считано от 2018-2019 на зе-
меделски земи от Общински 
поземлен фонд.

Заповедта за откриване 
нна тръжната процедура и оп-
ис на поземлените имоти са 
публикувани на сайта на Об-
щина Генерал Тошево.

Депозитите за участие в 
размер на 10 лв./дка се вна-
сят в касата, находяща се в 

административната сграда 
на Община Генерал Тоше-
во или по сметка BG04 CREX 
9260 3314 7087 01 при „Току-
да банк” АД, офис Генерал 
Тошево.

Тръжна документация се 
закупува срещу 20,00 лв. до 
12:00 часа на 17 септември 
2018 г. и се получава в стая 
305 - отдел „Собственост и 
стопански дейности”. Оглед 
на обектите може да се из-
върши всеки работен ден 
до деня, предхождащ деня 
на търга след закупуване на 
тръжни документи.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15:00 
часа на 17 септември 2018 г. 
Търгът ще се проведе на 18 
септември 2018 г. от 09:00 ча-
са в Общинска администра-
ция Генерал Тошево, залата 
на ІІІ етаж.

 * * *
Община Генерал Тошево 

обявява публичен търг с тай-
но наддаване по реда на За-
кона за общинската собстве-
ност за отдаване под наем 
на сободни пасища, мери и 
ливади от Общински позем-
лен фонд, на собственици на 
пасищни животни, съгласно 
чл.37 „и”, ал.13 от ЗСПЗЗ за 
стопанската 2018-2019 г. на 
маломерни имоти от Общин-
ски поземлен фонд. Запове-
дта за откриване на тръжна-
та процедура и опис на позем-
лените имоти са публикувани 
на сайта на Община Генерал 
Тошево.

Депозитите за участие в 
размер на 10 лв./дка се внасят 
в касата, находяща се в адми-
нистративната сграда на Об-
щина Генерал Тошево или по 
сметка BG04 CREX 9260 3314 

7087 01 при „Токуда банк” АД, 
офис Генерал Тошево.

Тръжна докумментация се 
закупува срещу 20 лева до 
12:00 часа на 21 септември 
2018 г. и се получава в стая 
305 - отдел „Собственост и 
стопански дейности”. Оглед на 
обектите може да се извърши 
всекии работен ден до деня, 
предхождащ търга след заку-
пуване на тръжни документи.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15:00 
часа на 21 септември 2018 г.

Търгът ще се проведе на 25 
септември 2018 г. от 09:00 ча-
са в Общинска администра-
ция Генерал Тошево, залата 
на ІІІ етаж.

Допълнителна информа-
ция може да получите на 
тел. 05731/20-20, вътр. 25 и 
05731/89-39.

Качествено обучение
в НЧ „Светлина 1941”

Обединена детска школа 
при Народно читалище „Свет-
лина 1941” в Генерал Тоше-
во предлага обучение за де-
ца от 5 до 18-годишна въз-
раст по следните специално-
сти: Народно пеене, Народни 
танци, Поп и рок пеене, Пиа-
но, Гайда, Акордеон, Китара, 
Синтезатор, Солфеж, Детска 
вокална група „Жаборани”, 
Модерен балет „Алексия”. За 
всички форми на обучение 
са осигурени квалифицира-
ни преподаватели. Занима-
нията са индивидуални и гру-
пови. Всички ученици, жела-
ещи да се запишат, могат да 
подадат молби за всяка една 

от формите на обучение, спо-
ред възможностите и желани-
ето на кандидата.

Продължава реализиране-
то на обучение в съставите за 
любителско и художествено 
творчество - Вокалните групи 
„Бялата лястовица” и „Пали-
тра”, Клуб народни танци (на-
чинаещи), Клуб народни тан-
ци „Българка”, Фолклорен тан-
цов състав „Българка”, Жен-
ска фолклорна група „Китка”, 
Театрален колектив „Георги 
Шивачев” и Клуб по йога.

Справки и записвания 
- в читалището и на тел. 
05731/22-14; svetlinagt@abv и 
office@svetlina1941.org.

Нова транспортна
схема в общината

В резултат на усилията 
на общинското ръководство 
за оптимизиране на марш-
рутните разписания, Общи-
на Генерал Тошево сключи 
два договора за транспорт-
ната схема. Договорите за 
нейното изпълнение влязо-
ха в сила от 9 септември. И 
двата контракта са съобра-
зени с нуждите на населе-
нието на общината, така че 
жителите на селата и града 

да имат гарантиран транс-
порт от и за общинския цен-
тър и областния град.

Поради факта, че догово-
рите за новата транспортна 
схема бяха подписани след 
редакционното приключва-
не на броя, пълното марш-
рутно разписание ще бъде 
публикувано в следващия 
брой, но може да се запоз-
наете с него от сайта на Об-
щината.


