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Тонове отпадъци бяха събрани и изхвърлени.

Покана
Община Генерал То-

шево и Общински ко-
митет „Васил Левски” 
канят всички родолю-
биви граждани на об-
щината на тържест-
веното откриване на 
бюст-паметника на 
Апостола на свободата 
Васил Левски. Събити-
ето ще се състои на 22 септември, събота, от 11:00 часа 
пред новоизградения паметник в градския парк.

С ритуали откриха
новата учебна година

Новата 2018/2019 учеб-
на година официално беше 
открита в шестте общински 
училища - Средно училище 
„Никола Вапцаров” и Основ-
но училище „Христо Смир-
ненски” в Генерал Тошево, 
Основно училище „Йордан 
Йовков” в с. Красен, Основ-
но училище „Йордан Йов-
ков” в с. Спасово, Основ-
но училище „Васил Левски” 
в с. Преселенци и Основ-
но училище „Христо Ботев” 
в с. Кардам, в Професио-
нална гимназия по земеде-
лие “Тодор Рачински” и Уче-
ническо общежитие в града. 
На церемониите в различ-
ните учебни заведения при-
състваха кметът на Община-
та Валентин Димитров, него-
вите заместници, служители 
в Общинска администрация, 
кметове и кметски наместни-
ци на населени места, дей-
ци на образованието и мно-
го граждани. За съжаление и 
през тази година тенденция-
та да намалява броя на пър-
вокласниците се запазва. За 
първи път прага на учебни-

те заведения ще преминат 
общо 80 деца от цялата об-
щина. За сравнение през ми-
налата година първокласни-
ците бяха общо 96, а през 
2016/2017 г. - 119.

Осигурени са всички не-
обходими условия за обез-
печаване на образователно-
възпитателния процес. Ма-
териалната база на общин-
ските училища е в много до-
бро състояние.

Организирано е безопас-
ното и сигурно пътуване на 
децата с училищни автобу-
си. Всички институции от 
системата на предучилищ-
ното и училищното образо-
вание в общината са кадро-
во обезпечени и подготве-
ни със съответните горива 
за есенно-зимния отоплите-
лен сезон.

В следващия брой ще пуб-
ликуваме снимков матери-
ал от откриването на новата 
учебна година, броя на пър-
вокласниците по училища и 
общата бройка на ученици-
те в общината, също по учи-
лища.

Европейски ден
без загинали на пътя

На 19 септември на тери-
торията на цялата страна 
за трета поредна година ще 
се проведе инициативата 
на TISPOL за Ден без жерт-
ви на пътя. По повод Евро-
пейския ден областният уп-
равител заяви, че всеки ден 
трябва да бъде ден без път-
ни инциденти.

На пресконференцията в 
Областна администрация 
участие взеха и ръководите-
лите на КАТ - Пътна полиция 
Добрич - Жулиян Минев и 
Областно пътно управление 
- Георги Стратиев. Двама-
та споделиха, че през 2017 
г. на територията на област 
Добрич няма пътен учас-
тък с концентрация на път-
но-транспортни произшест-
вия. През 2016 г. такъв учас-

тък е бил кръговото кръсто-
вище до входа на Балчик, но 
той вече е отпаднал.

От началото на година-
та статистиката на Пътна 
полиция - Добрич отчита 
98 тежки пътно-транспорт-
ни произшествия в облас-
тта. Ранените са 113, а заги-
налите - 17, което е с 4 по-
вече от същия период на 
2017 г. Интересно е, че при 
над 70% от случаите се ка-
сае за т.нар. самокатастро-
фирали - загубили управле-
ние над автомобила си, уда-
рили се в стълб, дърво или 
мантинела. Основна причи-
на за катастрофите са висо-
ката скорост, употребата на 
алкохол и наркотични веще-
ства и липсата на правоспо-
собност.

Заслужени адмирации
Много жители, сред кои-

то млади хора и деца, как-
то и представители на Об-
щинска администрация, се 
включиха за поредна годи-
на активно в кампанията на 
БТВ „Да изчистим България 
заедно”. Те почистиха пло-
щите около гробищния парк 
в града, парка с паметника 
на генерал Стефан Тошев 
и пространството около из-
горялата сграда на „Зърне-
ни храни”. За всички, които 
взеха участие в мащабната 
национална акция Община 
Генерал Тошево осигури чу-
вали и ръкавици. Създаде-
на бе организация за извоз-
ване на събраните отпадъ-
ци, които отново надхвър-

лиха няколко тона. Включ-
вайки се в Голямото чисте-
не, жителите на общината 
показаха, че са силно заг-
рижени за съдбата на окол-
ната среда.

Инициативи, като „Да из-
чистим България заедно”, се 
стремят да ни научат на то-
ва как да бъдем по-отговор-
ни към случващото се с окол-
ната среда и да осъзнаем 
колко голямо влияние оказ-
ва човешката дейност вър-
ху нея. Нека тази дейност не 
се случва веднъж в година-
та, а 365 дни да поддържаме 
природата чиста, защото тя 
е едно безценно богатство, 
което рано или късно всеки 
осъзнава, че има!

В Румъния бе подписан договор за
финансиране на трансграничен проект

В град Кълъраш, Репу-
блика Румъния, кметът на 
Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров подпи-
са договора за финансира-
не на трансграничен про-
ект „Развитие на туристиче-
ския потенциал, опазване и 
популяризиране на общото 
наследство”, който се осъ-
ществява по трансгранична-
та програма INTERREG V-А 
Румъния - България 2014-
2020. Водеща организация 
е Община Генерал Тоше-
во, а партньор от румънска 
страна е Община Мурфат-
лар. Общата стойност на 
проектното предложение е 
1 219 951,53 евро, от които 
610 006,75 евро са за бъл-
гарската община.

Основната цел на проекта 
е да подпомогне устойчиво-
то социално-икономическо 

развитие на трансгранич-
ния район чрез увеличава-
не на туристическия потен-
циал, свързан с развитието 
и маркетинга на конкурентни 
туристически продукти.

Дейностите по неговото 
изпълнение включват:

~ Основен ремонт на сгра-
дите на читалищата в села-
та Кардам и Спасово.

~ Благоустрояване на 
площада пред читалището в 
с. Кардам.

~ Благоустрояване на 
прилежащото пространство 
около Исторически музей - 
Генерал Тошево.

~ Монтиране на два тоте-
ма.

~ Доставка на съвременно 
оборудване за трите обекта.

~ Провеждане на Дни на 
Генерал Тошево и Мурфат-
лар, съпътствани от излож-

би, срещи на предприемачи 
и фолклорни събития.

~ Провеждане на детски 
учебни лагери в двете стра-
ни.

~ Разработка на обща 
стратегия за развитие на 
предприемачеството и ту-
ристическия потенциал.

По този начин ще се уве-
личи туристическия потен-
циал в региона, ще се оп-
тимизира състоянието на 
обектите с природно и кул-
турно-историческо наслед-
ство. Ще се създадат пред-
поставки за развитие на съ-
битийния туризъм, което се 
явява основа за опазване на 
нематериалното културно 
наследство и създаване на 
условия за приемственост 
сред младото поколение.

Срокът за изпълнение е 
24 месеца.

Кратки
новини

И ПРЕЗ настоящата 
учебна година Общинска 
администрация и Детските 
градини в Генерал Тошево 
не изневериха на традици-
ята си да са в услуга на жи-
телите си и отвориха вра-
ти по-рано от началото на 
учебната година.Детските 
градини „Пролет”, „Радост” 
и „Първи юни” започнаха 
занятията с малките възпи-
таници на 10 септември.

БЕСЕДИ по повод 78-го-
дишнината от възвръщане-
то на Южна Добруджа към 
пределите на България ще 
се проведат на 25 септем-
ври.

КУЛТУРНИ празници 
„Албена” тази година в на-
шата община ще се прове-
дат на 18 и 19 септември.

ИЗНЕСЕН офис на Енер-
го-Про за граждани ще има 
на 19 септември в сграда-
та на Общинска админи-
страция.

ДО 20 СЕПТЕМВРИ ще 
продължи акцията на Бъл-
гарския червен кръст за на-
биране на средства за под-
помагане на деца, постра-
дали при пътни произшест-
вия. Всеки, който иска да 
направи дарение от 1 лев 
за лечение на пострадало 
при пътна злополука дете 
трябва да изпрати SMS съ-
общение на кратък номер 
1255.

В ПЕРИОДА от 10 до 16 
септември бе проведена 
традиционната Седмица 
на пожарната безопасност. 
По този повод от противо-
пожарната служба в града 
бяха организирани различ-
ни инициативи. От 1995 г. 
14 септември е обявен за 
Професионален празник на 
служителите от Национал-
на служба „Пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението”, както и на спаси-
телите.
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Национален конкурс „Дора Габе”

Остават само 18 дни!
Община Генерал Тошево, 

Съюзът на българските пи-
сатели и Народно читали-
ще „Дора Габе 1940” в с. Дъ-
бовик, с подкрепата на Из-
дателство „Български пи-
сател” и Издателство „За-
харий Стоянов”, организи-
рат ХІІІ национален конкурс 
за поетеси „Дора Габе”. Съ-
гласно статута право на 
участие имат поетеси от 
цялата страна, навърши-
ли 16 години. Не се допуска 
участие в конкурса на чле-
нове на журито за текуща-
та година.

Всеки автор може да 
участва с до 3 поетични 
творби. Няма ограничения 
в тематиката, формата и 
размера на творбите. В кон-
курса участват само произ-
ведения, които не са публи-
кувани до момента. Учас-
тниците трябва да пред-
ставят творбите си до 5 ок-
томври 2018 г. в три екзем-

пляра на хартиен носител 
или в електронен вариант 
на адресите: e-mail адрес 
kultura@toshevo.org и на ад-
рес Община Генерал Тоше-
во, за конкурса „Дора Габе”, 
ул. „Васил Априлов” №5, гр. 
Генерал Тошево, 9500.

До крайния срок за 
представяне на творбите 
остават само 18 дни!

Празник 
в Кардам

Богат, красив, впечатля-
ващ! Така можем да опи-
шем традиционния празник 
на плодородието „Кардам-
ска есен”, който се проведе 
за трета поредна година.

Сред изпълнения с жители 
и гости на селото площад бя-
ха кметът на Общината Ва-
лентин Димитров и неговия 
екип, кметът на съседната 
румънска община Негру Во-
да Петре Урзичану, общин-
ски съветници, кметове на 
населени места. Тържество-
то откри местният кмет Ге-
орги Николов. В обръщени-
ето си той изказа благодар-
ност към множеството дари-
тели и приятели и приятели 
на Кардам, благодарение на 
които празникът е изпълнен 
с толкова богата празнич-
на програма. С приветствие 
към участниците в събора се 
обърна и кметът на Община-

та. Той изрази своята радост 
от факта, че в Кардам се про-
вежда празник, който е свър-
зан с най-характерната за 
региона дума - плодородие. 
Градоначалникът сподели, 
че на такъв празник могат 
благородно да завидят мно-
го общини в страната.

След официалната част 

празникът продължи с осве-
щаване на курбан, даден за 
здраве от местни земедел-
ски стопани. На фона на пос-
ледвалата фолклорна про-
грама жителите и гостите на 
Кардам успяха да разгледат 
повече от 20 щанда с проду-
кти на местни производите-
ли. Представени бяха мес-

ни и млечни продукти , хля-
бове, зеленчуци и плодове, 
етерично-маслени продукти, 
вина, слънчогледови проду-
кти и много други.

За доброто настроение на 
присъстващите с едночасов 
музикален рецитал се по-
грижи изпълнителката Цве-
телина.

Областна дирекция „Земеделие”

Превантивни мерки
за опазване на свинете

По отношение на усложне-
ната епизоотична обстанов-
ка в Румъния и опасността 
от прехвърляне на българ-
ска територия на болестта 
„африканска чума” по сви-
нете, компетентните органи 
са предприели превантив-
ни мерки за недопускане то-
ва да се случи. Някои от тях 
са изграждане на телено за-
граждение по граничната по-
лоса на сухоземната грани-
ца в Румъния, обеззаразява-
не на влизащите автомобили 
на гранично-пропусквател-
ните пунктове и недопускане 
пренасянето на месо и месни 
продукти за лична употреба.

Една от препоръчител-
ните превантивни мерки за 
стопаните отглеждащи сви-
не за собствени нужди е да 
ги ограничат за обслужване в 
затворени ограждения. Пре-
поръчва се да не се ползват 
храни и смески, които са би-
ли в свободен достъп за ди-
ви животни. Да не се купуват 
животни без маркировка, как-
то и да се направят такива 
за вече наличните животни в 
стопанството, с цел осигуря-
ването на ветеринарен кон-
трол. За нерегистрираните 
животни в БАБХ в случай, че 
се наложи да бъдат преван-
тивно унищожени, ако попад-
нат в застрашени от болес-
тта зони, няма да се изпла-
щат обезщетения.

С цел да се намали риска 
от загуби на стопаните при 
евентуално обявяване на 
ефективни мерки по недо-
пускане или ликвидиране на 
възникнали огнища, се пре-
поръчва свинете още на този 

етап да бъдат заклани и упо-
требени за собствени нужди. 
При съмнение за заболява-
не или смъртност на животни 
в личните стопанства, неза-
бавно да се информира съ-
ответния официален вете-
ринарен лекар. Засилва се и 
контролът на движението на 
домашни свине.

Африканска чума по сви-
нете е високопатогенна ин-
фекционна болест по сви-
нете, характеризираща се с 
висока заболеваемост. За-
сяга всички видове на то-
ва семейство, обитаващи 
териториите, в които е раз-
пространена. С явни клинич-
ни признаци боледуват до-
машната и дивата свиня. Ос-
таналите диви видове не по-
казват клинични признаци и 
се смята, че те са предимно 
резервоар на вируса в дива-
та природа.

Заразяването на животни-
те става посредством:

~ Пряк контакт с болни 
прасета и заразени помеще-
ния, транспортни средства, 
дрехи и работен инвентар.

~ Заразяване по алимен-
тарен път - при консумация 
на заразено месо и продукти 
и кухненски отпадъци, съ-
държащи такива.

~ Кърлежи.
~ Спермата на заразени 

нерези.
Чумата е смъртоносна за 

животните, но не е опасна 
за хората, уверяват експер-
ти от Агенцията по безопас-
ност на храните. Продуктите, 
дори и заразени, може да се 
консумират ако са обработе-
ни термично.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със Заповед №ДХ-732 от 

30.08.2018 г. на министъра 
на отбраната на Република 
България са обявени 110 ва-
кантни войнишки длъжнос-
ти във Военноморските си-
ли, за приемане на военна 
служба на лица, завършили 
граждански, средни или ви-
сши училища в сраната и в 
чужбина, след провеждане 
на конкурс, както следва:

Военно формирование 
(ВФ) 34410 Варна - 7 длъж-
ности; ВФ 54830 Варна - 1 
длъжност; ВФ 26800 Варна 
- 9 длъжности; ВФ 38010 
Варна - 9 длъжности; ВФ 
32300 Варна 5 длъжности; 
ВФ 28430 Варна - 2 длъж-
ности; ВФ 22480 Варна - 5 
длъжности; ВФ 36940 Ва-
рна - 2 длъжности; ВФ 
54940 Варна - 2 длъжности; 
ВФ 54960 Бургас - 2 длъж-
ности; ВФ 32140 Варна - 4 

длъжности; ВФ 26870 Ва-
рна - 2 длъжности; ВФ 
32890 Бургас - 3 длъжности; 
ВФ 38920 Варна - 12 длъж-
ности; ВФ 22480 Бургас - 19 
длъжности; ВФ 18360 Бур-
гас - 2 длъжности; ВФ 28580 
Варна - 12 длъжности; ВФ 
24830 Бургас - 2 длъжности; 
ВФ 56080 Варна - 3 длъж-
ности; ВФ 56070 Варна - 4 
длъжности, ВФ 44320 Сено-
кос - 2 длъжности.

Повече информация за 
участие в конкурса може да 
получите от офиса за воде-
не на военен отчет на Об-
щина Генерал Тошево, тел. 
0888/321-253, както и на 
сайтовете на Централно во-
енно окръжие www.comd.bg 
и Министерство на отбра-
ната www.mod.bg, както и 
Военно окръжие ІІ степен - 
Добрич, тел. 058/664-764 и 
0885/727-774.

Нови културни
прояви в Пчеларово

Продължава есенният са-
лон на Константина Пет-
кова в село Пчеларово. За 
23 септември от 11:30 ча-
са е насрочено гостуване-
то на големия български те-
нор Георги Чолаков, който 
ще направи рецитал с ита-
лиански канцонети и арии 
от опери - на открито в дво-
ра на къщата на именитата 
оперна певица. Чолаков е 
концертирал в Миланската 
Скала и на други престижни 
сцени по света.

Ден след Празника на До-
брич, на 26 септември, от-
ново от 11:30 часа предстои 
фолклорен концерт на на-
родната певица Галина Дур-
мушлийска, която ще пред-
стави програма предимно с 
добруджанска музика.

В Пчеларово тази есен ще 
бъде почетена 100-годишни-
ната от кончината на компо-
зитора Клод Дебюси. В са-
лона на Константина Петко-
ва на 6 октомври ще бъде из-
пълнена негова музика, при-
дружена от поезия на близ-
кия приятел на композитора 
- поета Стефан Маларме. 
Стихотворенията ще бъдат 
рецитирани от актьора Ди-
митър Янлъзов. Специална 
част от програмата ще бъде 
посвещение за пиано в па-
мет на Дебюси, което е под-
готвено от пианиста и компо-
зитор Антони Дончев - част 
от негово по-голямо произ-
ведение.

Уточнява се провеждането 
и на други културни меропри-
ятия до края на годината.

Допитване до
хората от общината

По повод Празника на 
гр. Генерал Тошево - 8 но-
ември, Общинска админи-
страция се обръща с мол-
ба към гражданите за пред-
ложения относно избиране 
на девиз на общината и 
имена на следните общин-
ски публични места:

~ Централен градски 
площад.

~ Площада с паметника 
на генерал Стефан Тошев.

~ Площада над железо-
пътната спирка в града.

~ Градски парк.
~ Голямата зала на пър-

вия етаж в сградата на Об-

щинска администрация.
~ Малката зала на тре-

тия етаж в сградата на Об-
щинска администрация.

Девизът на община-
та и имената на посочени-
те публични обекти ще бъ-
дат гласувани на тържест-
вено заседание на Общин-
ския съвет в навечерието 
на Празника на града.

Предложения може да 
изпращате до 12 октом-
ври, петък, на e-mail: mail@
toshevo.org, както и писме-
но в Информационния цен-
тър на Община Генерал 
Тошево

Паметник на Васил Левски

Кой е неговият автор?
Както вече писахме на 

първа страница, на 22 сеп-
тември в градския парк на 
Генерал Тошево тържестве-
но ще бъде открит бюст-па-
метник на Апостола. Памет-
никът е издигнат със сред-
ства на общината и дарите-
ли. Негов автор е Любомир 
Добрев.

Роденият в Разград тво-
рец е автор и на композици-
ята „Свети Георги” на вхо-
да на парка в Добрич. Той 
е издигал свои творби в Со-

фия, Пловдив, Варна, Русе, 
Москва, Брюксел, Мюнхен, 
Равена, Истанбул. Извес-
тен е със своите мемориал-
ни произведения, сред кои-
то са Паметник на загина-
лите във войните жители и 
Паметна плоча барелеф на 
цар Борис трети в Разград, 
паметник на Свети Георги 
Победоносец в Русе, бюст-
паметник на Васил Левски в 
Несебър, Паметник на заги-
налите във войните жители 
на Исперих и др.

По-високи добиви
По предварителни данни на Областна дирекция „Земе-

делие” тази година се очакват по-високи добиви от про-
летниците. От слънчогледа се очакват около 302-315 ки-
лограма от декар. За показател се вземат нивите в общи-
ните Генерал Тошево, Балчик и Каварна, където приби-
рат по 310 кг/дка.

При царевицата също се очаква по-висок добив. Очак-
ванията са да бъдат прибрани с около 200 килограма по-
вече в сравнение с миналата година. Очертаващият се 
среден добив е над 740 кг/дка, но има общини и с над 
800 кг/дка.

Кампания на НАП
Националната агенция по приходите организира кам-

пания „Кажи не на заплата в плик! Защити правата си! 
Не ти плащат реални осигуровки - сметни колко губиш!”. 
Сигналите си подавайте на www.zaplatavplic.bg и на теле-
фони на НАП 0700 18 700 ако те осигуряват на по-нисък 
от реалния доход и на Главна инспекция по труда 0700 
17 670 ако работиш без трудов договор.
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Както вече писахме, от 9 

септември влезе в сила нова 
транспортна схема в Общи-
на Генерал Тошево съгласно 
сключените два договора. Тя 
е, както следва:

Областна транспортна 
схема.

* Маршрутно разписание 
на автобусна линия До-
брич - Генерал Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но всеки ден.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 06:30 часа, мина-
ва през Равнец, разклон на 
Добруджански земеделски 
институт (ДЗИ) - разклон Ге-
нерал Колево - Стефан Ка-
раджа и пристига в Добрич в 
07:00 часа.

~ Тръгва от Добрич в 
07:40 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Гене-
рал Колево - радклон ДЗИ - 
Равнец и пристига в Генерал 
Тошево в 08:10 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 06:50 часа, минава 
през спирка Равнец - разклон 
ДЗИ - разклон Генерал Коле-
во - Стефан Караджа и прис-
тига в Добрич в 07:20 часа.

~ Тръгва от Добрич в 
09:00 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Гене-
рал Колево - разклон ДЗИ, 
спирка Равнец и пристига в 
Генерал Тошево в 09:30 ча-
са.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 09:30 часа, минава 
през спирка Равнец - разклон 
ДЗИ - разклон Генерал Коле-
во - Стефан Караджа и прис-
тига в Добрич в 10:00 часа.

~ Тръгва от Добрич в 
10:15 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Гене-
рал Колево - разклон ДЗИ - 
спирка Равнец и пристига в 
Генерал Тошево в 10:45 ча-
са.

* Маршрутно разписание 
на автобусна линия Гене-
рал Тошево - Добрич:

Изпълнява се целогодиш-
но всеки ден.

~ Тръгва от Генерал То-

шево в 13:00 часа, минава 
през Равнец - разклон ДЗИ 
- разклон Генерал Колево - 
Стефан Караджа и пристига 
в Добрич в 13:30 часа.

~ Тръгва от Добрич в 
15:00 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Гене-
рал Колево - разклон ДЗИ - 
спирка Равнец и пристига в 

Генерал Тошево в 15:30 ча-
са.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 11:15 часа, минава 
през спирка Равнец - разклон 
ДЗИ - разклон Генерал Коле-
во - Стефан Караджа и прис-
тига в Добрич в 11:45 часа.

~ Тръгва от Добрич в 12:00 
часа, минава през Стефан 
Караджа - разклон Генерал 
Колево - разклон ДЗИ - спир-
ка Равнец и пристига в Гене-
рал Тошево в 12:30 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 16:00 часа, минава 
през спирка Равнец - разклон 
ДЗИ - разклон Генерал Коле-
во - Стефан Караджа и прис-
тига в Добрич в 16:30 часа.

~ Тръгва от Добрич в 
17:00 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Гене-
рал Колево - разклон ДЗИ - 
спирка Равнец и пристига в 
Генерал Тошево в 17:30 ча-
са.

* Маршрутно разписание 
№ІІІ-1/01.06.1999 г. на авто-
бусна линия Добрич - Гене-
рал Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но всеки ден.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 17:00 часа, минава 
през спирка Равнец - разклон 
ДЗИ - разклон Генерал Коле-
во - Стефан Караджа и прис-
тига в Добрич в 17:30 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 18:00 часа, минава 
през Равнец - разклон ДЗИ, 

разклон Генерал Колево - 
Стефан Караджа и пристига 
в Добрич в 18:30 часа.

~ Тръгва от Добрич в 
19:00 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Гене-
рал Колево - разклон ДЗИ - 
спирка Равнец и пристига в 
Генерал Тошево в 19:30 ча-
са.

* Маршрутно разписание 
на автобусна линия Гене-
рал Тошево - Добрич:

Изпълнява се целогодиш-
но всеки ден.

~ Тръгва от Добрич в 
18:30 часа, минава през Сте-
фан Караджа - разклон Ге-
нерал Колево - Пленимир - 
спирка Равнец и пристига в 
Генерал Тошево в 19:07 ча-
са.

* Маршрутно разписание 
№ІІІ-3/01.06.1999 г. на авто-
бусна линия Генерал То-
шево - Добрич:

Изпълнява се целогодиш-
но от понеделник до събо-
та.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 09:00 часа, минава 
през Равнец - Генерал Коле-
во - Стефан Караджа и прис-
тига в Добрич в 09:30 часа.

~ Тръгва от Добрич в 11:20 
часа, минава през Стефан 
Караджа - Генерал Колево - 
Равнец и пристига в Генерал 
Тошево в 11:50 часа.

* Маршрутно разписание 
на автобусна линия Гене-
рал Тошево - Балчик - Ге-
нерал Тошево:

Изпълнява се сезонно от 
1 юни до 15 септември само 
събота и неделя.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 08:00 часа, минава 
през Присад - ДЗИ - Малина - 
Змеево - Дропла - Кремена - 
Момчил и пристига в Балчик 
в 08:55 часа.

~ Тръгва от Балчик в 18:30 
часа, минава през Момчил - 
Кремена - Дропла - Змеево 
- Малина - ДЗИ - Присад и 
пристига в Генерал Тошево в 
19:25 часа.

Общинска транспортна 
схема

* Маршрутно разписание 
№1 на автобусна линия Ге-

нерал Тошево - Кардам - 
Спасово - Преселенци - Ге-
нерал Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но от понеделник до петък.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 06:50 часа, минава 
през селата Кардам - Спа-
сово - Сърнено - Сираково - 
Великово - Калина - Горица - 
Преселенци - Люляково - Пи-
сарово и пристига в Генерал 
Тошево в 08:51 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 14:00 часа, минава 
през селата Кардам - Спа-
сово - Сърнено - Сираково - 
Великово - Калина - Горица - 
Преселенци - Люляково - Пи-
сарово и пристига в Генерал 
Тошево в 16:01 часа.

* Маршрутно разписание 
№2 на автобусна линия Ге-
нерал Тошево - Конаре - 
Преселенци - Генерал То-
шево:

Изпълнява се целогодиш-
но от понеделник до петък.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 06:40 часа, минава 
през селата Люляково - Пре-
селенци - Василево - Конаре 
- Средина - Балканци - Васи-
лево - Преселенци - Мали-
на - Петлешково - Присад и 
пристига в Генерал Тошево в 
08:33 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 13:30 часа, минава 
през селата Люляково - Пре-
селенци - Василево - Конаре 
- Средина - Балканци - Васи-

лево - Преселенци - Мали-
на - Петлешково - Присад и 
пристига в Генерал Тошево в 
15:23 часа.

* Маршрутно разписание 
№3 на автобусна линия Ге-
нерал Тошево - Росица - 
Генерал Тошево:

Изпълнява се целого-
дишно в дните понеделник, 

вторник, четвъртък и пе-
тък.

~ Тръгва от Генерал Тоше-
во в 06:50 часа, минава през 
селата спирка Пастир - Къпи-
ново - спирка Горен Извор - 
спирка Долен Извор - спирка 
Добромирци - Красен - Роси-
ца - Красен - Росен - Красен 
- спирка Добромирци - спир-
ка Долен извор - спирка Го-
рен извор - Къпиново - спир-
ка Пастир и пристига в Гене-
рал Тошево в 09:00 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 12:30 часа, минава 
през селата спирка Пастир - 
Къпиново - спирка Горен из-
вор - спирка Долен извор - 
спирка Добромирци - Красен 
- Росица - Красен - Росен - 
Красен - спирка Добромирци 
- спирка Долен извор - спир-
ка Горен извор - Къпиново - 
спирка Пастир и пристига в 
Генерал Тошево в 14:40 ча-
са.

* Маршрутно разписание 
№4 на автобусна линия Ге-
нерал Тошево - Лозница - 
Генерал Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но в сряда.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 06:50 часа, минава 
през селата спирка Пастир - 
Къпиново - спирка Горен из-
вор - спирка Долен извор - 
спирка Добромирци - Красен 
- Росица - Лозница - Красен 
- спирка Добромирци - спир-
ка Долен извор - спирка Го-

рен извор - Къпиново - спир-
ка Пастир и пристига в Гене-
рал Тошево в 09:10 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 12:30 часа, минава 
през селата спирка Пастир - 
Къпиново - спирка Горен из-
вор - спирка Долен извор - 
спирка Добромирци - Красен 
- Росица - Лозница - Роси-
ца - Красен - спирка Добро-
мирци - спирка Долен извор - 
спирка Горен извор - Къпино-
во - спирка Пастир и присти-
га в Генерал Тошево в 14:50 
часа.

* Маршрутно разписание 
№5 на автобусна линия Ге-
нерал Тошево - Йовково - 
Генерал Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но от понеделник до петък.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 07:10 часа, минава 
през селата Йовково - Кар-
дам - Снягово и пристига в 
Генерал Тошево в 08:02 ча-
са.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 17:10 часа, минава 
през селата Снягово - Кар-
дам- Йовково и пристига в 
Генерал Тошево в 18:02 ча-
са.

* Маршрутно разписание 
№6 на автобусна линия Ге-
нерал Тошево - Житен - Ге-
нерал Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но в дните вторник и чет-
въртък.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 08:00 часа, минава 
през селата Равнец - Дъбо-
вик - Пчеларово - Зограф - 
Узово - Градини - Сноп - Жи-
тен - Сноп - Градини - Узово 
- Зограф - Пчеларово - Дъбо-
вик - Равнец и пристига в Ге-
нерал Тошево в 09:51 часа.

~ Тръгва от Генерал То-
шево в 14:00 часа, минава 
през селата Равнец - Дъбо-
вик - Пчеларово - Зограф - 
Узово - Градини - Сноп - Жи-
тен - Сноп - Градини - Узово 
- Зограф - Пчеларово - Дъбо-
вик - Равнец и пристига в Ге-
нерал Тошево в 15:51 часа.

Два нови договора за транспортна схема

Средства за 3 читалища
Общо 7 065 лева ще получат три читалища от наша-

та община по проекти за финансова подкрепа на библи-
отеките при обновяване на фондовете им с книги и дру-
ги информационни източници по Програма „Българските 
библиотеки - съвременни центрове за четене и инфор-
мираност” - 2018 г. Библиотеката при Народно читалище 
„Светлина 1941” в Генерал Тошево ще получи 2 400 ле-
ва, Народно читалище „Пробуда 1941” в Кардам - 2 422 
лева, и Народно читалище „Съединение 1943” в Изворо-
во - 2 243 лева.

Прием за военна служба
Със заповед № ОХ-

673/14.08.2018 г. на минис-
търа на отбраната на Репу-
блика България са обяве-
ни за заемане след провеж-
дане на конкурс от лица за-
вършили граждански средни 
или висши училища в стра-
ната и в чужбина, 204 (двес-
та и четири) вакантни вой-
нишки длъжности от съста-
ва на Сухопътни войски, как-
то следва:

Военно формирование 
(ВФ) 28610 София - 10; ВФ 
38220 Плевен - 18;61-ва ме-
ханизирана бригада Карлово 
- 47; Бригадни командване 
Благоевград - 28; ВФ 26240 
Сливен - 9; ВФ 24620 Свобо-
да - 20; 5-ти инженерен полк 
Белене - 14; ВФ 28330 Смо-
лян - 15; ВФ 22180 Казанлък 
- 20; ВФ 46690 Пловдив - 3; 

ВФ 54530 Пловдив - 6; ВФ 
52760 Пловдив - 3; ВФ 52530 
Пловдив - 6; ВФ 52410 Плов-
див - 8; ВФ 44220 Пловдив - 
17 свободни места.

Срок за подаване на за-
явленията - до 28 септем-
ври 2018 г.

Повече информация мо-
же да получите от офиса за 
водене на военен отчет към 
общината или на телефон: 
0888/32 12 53, както от сай-
товете на: Централно воен-
но окръжие: www.comd.bg и 
Министерство на отбрана-
та: www.mod.bg. Образци от 
формулярите и подробно-
стите за кандидатстване са 
изложени във Военно окръ-
жие - Добрич, бул. “Добру-
джа” № 4, тел. 058/664 764, 
където се подават необходи-
мите документи.

С празничен концерт 
пред сградата на 
Народно читалище 

„Светлина 1941” в Генерал 
Тошево бе дадено начало-
то на новата учебна годи-
на в културната институ-
ция. Децата от школите 
при читалището бяха под-
готвили кратка, но инте-
ресна празнична програма, 
с която изпратиха лят-
ната ваканция с усмивка 
и скочиха в топлата пре-
гръдка на игривите учеб-
ни дни. Много песни, тан-
ци, игри и забавления беля-
заха празничния ден.

История, която трябва да се знае от поколенията

Личност с безспорни добродетели
Навършиха се 107 годи-

ни от рождението на педаго-
га, културния деятел, прево-
дача, общественика и родо-
любеца Атанас Господинов. 
Малцина обаче знаят, че 
преди 70 години той е отго-
ворник и сътрудник на колек-
тива за превеждане на и съ-
ставяне на български учеб-
ници за българските основни 
училища в Румъния.

Атанас Господинов е ро-
ден на 9 октомври 1911 г. във 
вече несъществуващото ге-
нералтошевско село Круше-
во. Образователната си ка-

риера започва в Каварна, 
Добрич и Варна. От 1930-та 
до 1935 г. е работник в содо-
лимонадената фабрика Съ-
гласие” в Добрич, а на след-
ващата година продължава 
образованието си в Кралска-
та консерватория в Букурещ. 
От 1946-та до 1961 г. препо-
дава пеене и музика в румън-
ската столица. Една от най-
големите му заслуги е, че 
през 1948 г. става отговор-
ник и сътрудник на колектива 
по превеждането и съставя-
нето на български учебници 
за българските основни учи-

лища на територията на Се-
верна Добруджа. В различни 
периоди от живота си Атанас 
Господинов се проявява и 
като публицист в румънския 
и български печат, като по-
пуляризира българското об-
разователно дело. Бил е съ-
трудник на румънския Инсти-
тут по етнография и диалек-
товедство.

Въпреки, че живее в Румъ-
ния той до края на живота си 
остава истински българин до 
болка обичащ родния си доб-
руджански край. За огромна-
та си значима педагогиче-

ска, обществена и родолю-
бива дейност е награждаван 
от българското посолство в 
Букурещ с медали и ордени 
„Кирил и Методий” - първа и 
втора степен.
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- Как се виждате след пет години в нашата фирма?
- Ослепял от блестящите перспективи!

Виц на броя

Връчените награди от събора в село Дъбовик
Както вече писахме, на 7 и 

8 септември в село Дъбовик 
се проведе деветото изда-
ние на Събора на преселни-
ците от Северна Добруджа. 
След прецизно оценяване на 
изпълненията, бяха връчени 
следните награди:

* Специална награда - 
плакет и диплом: Група за из-
ворен фолклор при НЧ „Йор-
дан Йовков 1941” в с. Змее-
во.

* За цялостно предста-
вяне - на първо място НЧ 
„Възраждане 1920” от с. Чер-
венци, община Вълчи дол; 
на второ място НЧ „Просве-

та 1900” от Девня и на тре-
то място Пенсионерски клуб 
„Европейски гласове” от До-
брич.

* Обработен фолклор - 
на първо място ГОФ при НЧ 
„Асен Златаров 1937” в с. Ге-
нерал Киселово; на второ 
място Певческа група при НЧ 
„Просвета 1942” в с. Стефан 
Караджа, община Вълчи дол; 
на трето място Пенсионер-
ски клуб „Росна китка” от До-
брич, Смесен самодеен със-
тав при НЧ „Стефан Караджа 
1942” в с. Малина и Пенсио-
нерски клуб „Добруджански 
славей” в Генерал Тошево.

* Групи за изворен фолк-
лор - на първо място Жен-
ска фолклорна група при НЧ 
„Просвета 1940” в с. Царевец 
и Мъжка певческа група при 
НЧ „Нов живот 1941” в с. Чер-
на; на второ място Пенсио-
нерски клуб „Здравец 2” в Ге-
нерал Тошево; на трето мяс-
то Група за изворен фолк-
лор „Изворци” при НЧ „Съе-
динение 1942” в с. Изворово 
и Група за изворен фолклор 
при НЧ „Йордан Йовков” в с. 
Котленци.

* Танцови колективи - 
Пенсионерски клуб „Браци-
гово” от Добрич и Кольо Ге-

оргиев.
* Инструменталисти - Да-

наил Мирославов от Девня.
* Индивидуални изпъл-

нители - на първо място Та-
ня Докторова от Генерал Ки-
селово и Преслава Галино-
ва от Малина; на второ мяс-
то Радослава Мариянова и 
Пенка Момчева от Добрич, 
Виолета Петкова от Царе-
вец, Мирослава Георгиева и 
Преслава Галинова от Мали-
на; на трето място Димитрич-
ка Стоянова от Генерал То-
шево, Милко Друмев от Дъ-
бовик и Славея Младенова 
от Шумен.

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!

„А” Областна футболна група

Програма Зона „Изток”
І кръг
„Орловец 2008” Победа - 

„Дружба” Люляково 3:0 сл.
„Христо Ботев” Стожер 

- „Добруджански спортист” 
Стефан Караджа 3:0

„Спортист 2011” Генерал 
Тошево - „Рилци” Добрич 6:1

„Албена 97” Оброчище - 
„Интер” Добрич 2:4

„Лозенец” Лозенец - почи-
ва

ІІ кръг
„Рилци” - „Албена”
„Добр. спортист” - „Спор-

тист”
„Дружба” - „Хр. Ботев”
„Лозенец” - „Орловец”
ІІІ кръг, 22 септември
„Хр. Ботев” - „Лозенец”
„Спортист” - „Дружба”
„Албена” - „Добр. спортист”
„Интер” - „Рилци (22.09)
ІV кръг, 30 септември
„Добр. спортист” - „Интер”
„Дружба” - „Албена”
„Орловец” - „Хр. Ботев”
„Лозенец” - „Спортист” 

(29.09)

V кръг, 6 октомври
„Спортист” - „Орловец”
„Албена” - „Лозенец”
„Рилци” - „Добр. спортист”
„Интер” - „Дружба” (07.11)
VІ кръг, 13 октомври
„Дружба” - „Рилци”
„Лозенец” - „Интер”
„Хр. Ботев” - „Спортист”
„Орловец” - „Албена” 

(14.10)
VІІ кръг 20 октомври
„Албена” - „Хр. Ботев”
„Интер” - „Орловец”
„Рилци” - „Лозенец”
„Добр. спортист” - „Друж-

ба”
VІІІ кръг, 27 октомври
„Лозенец” - „Добр. спор-

тист”
„Орловец” - „Рилци”
„Хр. Ботев” - „Интер”
„Спортист” - „Албена”
ІХ кръг, 3 ноември
„Интер” - „Спортист”
„Рилци” - „Хр. Ботев”
„Добр. спортист” - „Орло-

вец”
„Дружба” - „Лозенец”

Нарушения на пътя
Лек автомобил „Рено” с 

добричика регистрация, уп-
равляван от 51-годишния не-
правоспособен водач С.Ч. от 
Добрич, е изгубил контрол 
над МПС и се блъска в ав-
тобусна спирка в с. Пчела-
рово, съобщават от Област-
на дирекция на МВР. При ин-
цидента са пострадали 6 ма-
лолетни деца от Шабла, во-
зещи се в превозното сред-
ство. По случая е образувано 

досъдебно производство.
В Балчик е спрян за про-

верка лек автомобил „Фи-
ат” с добричка регистрация. 
В хода на проверката е ус-
тановено 1,5 грама бяло ве-
щество, реагиращо на поле-
вия тест на амфетамин. С 
полицейска мярка за срок от 
24 часа са задържани 28-го-
дишният водач на автомоби-
ла от Балчик и 31-годишният 
пътник от село Малина.

ЦПЛР - Център за работа с деца

Школа за таланти
На 1 октомври за поредна година ще отвори врати най-

голямата Школа за таланти. Вашите деца може да посе-
щават безплатно заниманията, които предлагаме:

~ Школа „Младежки съ-
вет”.

~ Школа по изобразител-
но и приложно изкуство „Па-
литра”.

~ Кръжок „Сръчни ръце”.
~ Клуб „Творческа рабо-

тилница”.
~ Клуб „Театър и тради-

ции”.
~ Клуб „В царството на 

приказките”.
~ Клуб „Графичен ди-

зайн”.
~ Школа „Фолклорни тра-

диции”.
~ Група за автентичен 

фолклор „Пролет”.
~ Група за автентичен 

фолклор „Първи юни”.
~ Детски театрален със-

тав „Слънчице”.
~ Клуб по латино танци 

„Пролет”.
~ Клуб по латино танци 

„Радост”.
~ Клубове по модерен ба-

лет с елементи от художест-
вената гимнастика „Танцу-
ващи звездички”, „Танцу-
ващи звездички - Пролет” 
и „Танцуващи звездички - 
Първи юни”.

~ Клуб по хип-хоп танци 
„NNS Crew”.

Повече информация мо-
же да получите на тел. 
0889/344-320.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в квартал Пас-

тир. Справки на тел. 0894/373-668
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.

Свободни работни места
Миналата седмица на 

сайта на Община Генерал 
Тошево бяха публикувани 
свободните работни места 
за Добричка област. За на-
шата община те са, както 
следва:

~ Генерал Тошево - за 
личен асистент, образова-
ние начално.

~ Генерал Тошево - за 
обслужващ бензиностан-

ция/газостанция, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за 
обслужващ бензиностан-
ция/газостанция, образова-
ние основно.

Допълнителна информа-
ция може да получите в Ди-
рекция „Бюро по труда” - Ге-
нерал Тошево, и на теле-
фон 05731/45-15.

Потресаваща картина
Силно разложен труп на 

мъж бе открит миналата 
седмица край железопът-
ната спирка на с. Равнец, 
съобщи Про Нюз Добрич. 
Гледката била потресава-
ща. На трупа случайно се 
натъкнал кантонерът, който 
отговаря за спирката. Той 
разчиствал района, когато 
сред храстите видял мара-
тонки, джинси, а след това 
и трупа. Подал сигнал в по-
лицията, след което на мяс-
то е извършен оглед. Труп-
ът е разпознат и е устано-
вено, че е на изчезнал пре-
ди време мъж.

Окръжният прокурор 

Пламен Николов е коменти-
рал пред Про Нюз Добрич, 
че трупът е силно разло-
жен предвид метеорологич-
ните условия. Първоначал-
ният оглед на трупа обаче 
не е показал да има счуп-
вания, порезни или пробод-
ни рани.

Трупът е разпознат. Той е 
на 32-годишен мъж от село 
Люляково, който на 24 ав-
густ е бил обявен за общо-
държавно издирване, по ис-
кане на близките му. Мла-
дият мъж имал психично 
заболяване.И преди се е гу-
бел, но го намирали, е посо-
чено в публикацията.

- Иване, ако попитат внучето какъв е бил дядо му ка-
то ученик, какво да каже?

- Ами истината е, че бях много добър като физика и 
слаб по останалите предмети…

Юношите с труден старт
Юношите на “Спортист 

2011” (Генерал Тошево) за-
почнаха с домакинска загу-
ба участието си във фут-
болното първенство за юно-
ши-старша възраст в зона 
Варна. Съперник на нашите 
момчета в откриващия дву-
бой за сезона беше силният 
тим на “Черноморец” (Бал-
чик). Гостите с наложиха с 
2:1 и изпуснаха дузпа в са-
мия край на срещата. Въ-
преки това обаче не затвър-
диха първоначалните на-
гласи, че ще бъдат абсолю-

тен фаворит не само в този 
двубой, но и в цялата гру-
па. Компания на “Спортист 
2011” и “Черноморец” пра-
вят “Волов” (Шумен), “Локо-
мотив” (Русе), “Добруджа” 
(Добрич), “Калиакра” (Ка-
варна), “Светкавица” (Тър-
говище), “Хитрино (Хитри-
но), “Черноломец” (Попо-
во) и “Велики Преслав” (Ве-
лики Преслав). В тази елит-
на компания момчетата на 
“Спортист 2011” ще търсят 
място в първата половина 
на таблицата. 


