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На 19 и 26 ноември в Районна прокуратура - Генерал Тошево се проведоха Дни на отво-
рени врати в рамките на инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдеб-
ната власт през 2018 г. под надслов „Открито за съдебната власт”. Ученици от ПГЗ „То-
дор Рачински” представиха на 19 октомври възгледите си по предварително зададена те-
ма в конкурс за есе „Ако бях прокурор”. Всички участници получиха грамоти, като най-до-
бро беше отличено есето на Георги Костов Иванов от ХІ „а” клас (публикуваме го на вто-
ра страница). Обсъдени бяха и други теми, които вълнуват младите хора.

Отчетоха конкурса „Йовков и неговия свят”
На 21 ноември в НЧ “Свет-

лина - 1941” се проведе 
осмото издание на общин-
ския конкурс “Йовков и него-
вия свят”, който беше посве-
тен на 138-годишнината от 
рождението на големия бъл-
гарски писател Йордан Йов-
ков. По традиция участни-
ците в конкурса имаха пра-
во да изберат един от след-
ните пет раздела, в който 
да изявят себе си по най-
добрия начин - собствени 
творби (есе, стихове, разми-
сли, преразказ), художест-
вено четене, драматизация 
по произведение на Йордан 
Йовков, рисунка по творба и 
приложно изкуство.

Целта на конкурса е да 
се стимулират творческите 
търсения на учениците и да 
им се даде възможност чрез 
силата на художественото 
слово и умения да споделят 
отношението си към твор-
чеството на писателя.

По традиция най-голям 
интерес предизвикаха дра-
матизациите на участници-
те по произведения на Йор-
дан Йовков, които буквално 
изправиха на крака препъл-
нената зала в читалището. 
В този най-интересен и оп-
ределено най-оспорван раз-
дел се включиха три групи 
участници. По прекрасен на-
чин се представиха ученици-
те от VII “б” клас на СУ “Н. 
Вапцаров” - Генерал Тоше-
во с преподавател Рада Но-
нева (на снимката), които на-
пълно заслужено спечелиха 
първото място в тази кате-
гория с драматизацията на 
откъс от разказа “Божура”. 
Втората награда остана за 
децата от ОУ “Хр. Ботев” (с. 
Кардам), а на трето място се 
нареди драматизацията на 
учениците от ОУ “В. Левски” 
(с. Преселенци).

В раздела за собствени 
творби: есе, стихове и раз-

мисли, първа награда отиде 
при Петър Желев от СУ “Н. 
Вапцаров” (Генерал Тоше-
во). На второ и трето място 
останаха съответно Мирос-
лава Янкова и Мадлен Вла-
сева от ОУ “Хр. Смирненски” 
- Генерал Тошево.

В категорията за худо-
жествено четене бяха раз-
дадени три поощрителни 
награди - на Иво Живков, 
Габриела Панайотова и 
Юлка Стоянова. Призова-
та тройка беше съставена 
от Зехра Юсеин (3-то място) 
ОУ “Хр. Ботев” (с. Кардам), 
Виктор Петков (2-ро място) 
- СУ “Н. Впацаров” (Генерал 
Тошево) и Виктория Ивано-
ва (1-во място) - ОУ “Хр. Бо-
тев” (с. Кардам).

В раздел “Рисунка по 
творба на Йовков” бяха раз-
дадени две трети награди - 
на Никол Георгиева и Миха-
ил Кърджалийски. Втора на-
града спечели Фрея Реди, а 

на първо място беше отли-
чена рисунката на Марияна 
Лазарова.

В последната пета катего-
рия - за приложно изкуство, 
първа награда отиде при 
учениците от ОУ “Й. Йовков” 
(с. Красен) Георги Георгиев 
и Петра Нуцулова. На второ 
място остана Георги Георги-
ев от ОУ “Хр. Смирненски” 
(Генерал Тошево), а на тре-
то -Рада Веселинова, Симо-
на Радева, Александра Хи-
нева, Миглена Светлинова 
и Дарина Димитрова от СУ 
“Н. Вапцаров” (Генерал То-
шево).

През тази година журито 
на конкурса беше в състав: 
председател: Кина Иванова 
- учител по български език и 
литература, и членове: Сто-
ян Стоянов - учител по бъл-
гарски език и литература, 
Стойчо Стойчев - дългого-
дишен читалищен деятел и 
Иван Стоянов - художник.

НЧ „Светлина 1941” - Ген. Тошево

Празнична програма
Програмата на Народно 

читалище „Светлина 1941” 
за организиране и участия 
в Предколедни, Коледни и 
Новогодишни тържества е, 
както следва:

~ 3 декември - от 17:30 
часа спектакъл „Хотел 
Трансилвания”, детски му-
зикален театър „DEYA” - в 
читалището.

~ 10 декември - “3 D ки-
но” - в читалището.

~ 12 декември - Три-
дневна изложба-базар „Ко-
ледни изкушения” - в чита-
лището

~ 18 декември - „Коле-
да, Коледа!!!” - коледни 
концерти за учениците от І 
до ІV клас на СУ „Н. Вапца-
ров” и ОУ „Хр. Смирненски” 
- в читалището.

~ 19 декември - Колед-
но тържество и заключите-
лен етап на конкурса „Лю-
бознайко-всезнайко” - в 
библиотеката.

~ 19 декември - Дядо 
Коледа в Детска градина 
„Пролет”.

~ 20 декември - Дядо 
Коледа в Детска градина 
„Радост”.

~ 21 декември - 09:30 
часа поздрав от Коледар-
ска група при Народно чи-
талище „Светлина 1941” за 
Общинска администрация; 
от 18:00 часа - Коледен 
концерт „Вълшебна нощ” - 
в читалището.

~ 24 декември - Общин-
ски коледарски благослов.

~ 24 декември - Дядо 
Коледа по домовете.

Благодарствено писмо
До кмета на Община Генерал Тошево

Игор Андреевич Симонов и Олег Вячеславович Кувар-
дин изказват дълбоки благодарности към Община Гене-
рал Тошево за проявените отношение и разбиране при 
осъществяване на начинания от местно значение и съ-
трудничество в областта на културата. Оставаме с на-
дежда, че и в бъдеще ще продължим да работим съв-
местно в полезни за общината каузи.

С най-добри пожелания:
Игор Андреевич Симонов

Олег Вячеславович Кувардин

Вестник „Добруджански глас”

Абонирането започна!
Започна абонаментна-

та кампания за общинския 
седмичен вестник „Добру-
джански глас”. През 2019 
година вестникът ще бъде 
с цветен печат на първа и 
четвърта страници. От об-
що 48 броя през следваща-
та година поне два от тях 
ще бъдат изцяло с луксо-
зен цветен печат. Единич-
ната цена ще бъде 30 сто-
тинки. Абонирането, което 
става във всички пощенски 
станции на страната, в ре-
дакцията на вестника и на 
РЕП-овете, е както след-
ва: за един месец - 2 ле-
ва; за шест месеца - 9 ле-

ва и за цялата 2019 година 
- 18 лева.

Абонираните за 9 месе-
ца имат право на една мал-
ка обява, а за цялата годи-
на - на три малки обяви.

Ако искате да знаете по-
вече от другите за станали 
и предстоящи събития на 
територията на общината, 
ако искате да сте своевре-
менно информирани, або-
нирайте се за общинския 
седмичен вестник „Добру-
джански глас”! Ако имате 
затруднения при абонира-
нето, търсете съдействие 
от кметовете и кметските 
наместници.

Кратки
новини
СВОБОДНИТЕ работни 

места към края на минала-
та седмица в Генерал То-
шево са за електротехник 
в промишлено предпри-
ятие, образование сред-
но (електроника или енер-
гетика); техник/механик в 
промишлено предприятие 
със средно образование; 
работник в мелничарската 
промишленост със сред-
но образование; общ ра-
ботник със средно образо-
вание и крупие със средно 
образование. Повече ин-
формация може да се по-
лучи в Дирекция „Бюро по 
труда” - Генерал Тошево и 
на тел. 05731/45-15.

Продължава на стр. 2
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Областна комисия по транспорт

Одобрено искане
На 22 ноември бе прове-

дено заседание на Област-
ната комисия по транспорт. 
По първа точка от днев-
ния ред присъстващите бя-
ха запознати от зам.-кмета 
на Община Генерал Тошево 
Деян Димитров с искането 
на общината за регламенти-
ране на две нови автобусни 
спирки по линията Генерал 
Тошево - Добрич - Генерал 
Тошево. Пред присъстващи-
те г-н Д. Димитров подчер-
та, че искането е продикту-
вано от факта, че жителите 
на селата Пленимир и Пет-
лешково трябва да измина-
ват разстояние от над ки-
лометър, за да стигнат до 

спирка на обществения пре-
воз. Членовете на комисия-
та единодушно одобриха ис-
кането на Община Генерал 
Тошево.

По следващата точка от 
дневния ред бяха обсъде-
ни проблеми, стоящи пред 
местните власти и пред 
транспортния бранш. В хо-
да на заседание се стигна 
до споразумението да бъде 
търсен баланс за удовлет-
воряване на нуждите от об-
ществен превоз от страна 
на местните власти и насе-
лението в общините и въз-
можностите и икономиче-
ските показатели от страна 
на транспортните фирми.

Почит и преклонение към жертвите на Холокоста
В една от залите на Об-

щинска администрация бе 
проведен открит урок за от-
белязване 75-годишнина-
та от спасяването на бъл-
гарските евреи по време 
на Втората световна вой-
на. Идеята е на НЧ „Свет-
лина 1941” и е в изпълне-
ние на Работната програма 
на Комуникационната стра-
тегия за 2018 г. на Републи-
ка България. На комуника-
ционната среща присъст-
ваха областният управител 
Красимир Кирилов, зам.-
кметът на Общината Геор-
ги Георгиев, секретарят на 
Общината Вяра Дянкова, 
ученици от Х и ХІ клас на 
гимназията, учители и об-

щественици.
Учителката по история 

Мария Димитрова запозна 
присъстващите със съби-
тията от Втората световна 
война. Средношколците на-
учиха защо Хитлер е искал 
да унищожи евреите по све-
та, защо Народното събра-
ние на България приема За-
кон за защита на нацията, 
насочен срещу евреите и 
какво са били принудени да 
изтърпят българите от ев-
рейски произход. Тя пред-
стави историческите факти 
по спасяването на сънарод-
ниците ни от еврейски про-
изход, като разказа за дис-
кретната подкрепа от стра-
на на цар Борис ІІІ, подпи-

ската, която внасят 42 на-
родни представители наче-
ло със зам.-председателя 
на Няародното събрание 
по това време Димитър Пе-
шев, както и каква подкрне-
па е оказала църквата, за 
да не бъдат депортирани 
нашите сънародници в ла-
герите на смъртта.

След презентацията-
урок, учениците отговориха 
изчерпателно на поставе-
ните въпроси. За ужаса на 
войната и несгодите сред-
ношколците добиха пред-
става и от разказите на две 
български еврейки - съвре-
меннички на събитията, от 
кратък документален филм, 
посветен на годишнината. В 

края на урока зам.-кметът 
на Общината Георги Геор-
гиев обърна внимание и на 
още един исторически факт: 
„До голяма степен граници-
те на родината ни след края 
на Втората световна война 
и провеждането на Париж-
ката конференция се дъл-
жат именно на спасяването 
на 50 000 български евреи”, 
каза Георгиев. Областни-
ят управител Красимир Ки-
рилов припомни, че един-
ствено две държави в света 
са успели да спасят свои-
те еврейски сънародници 
- България и Дания, и при-
зова младите хора да бъдат 
толерантни и да уважават 
правата на другите.

Продължава от стр. 1
ПРЕДИ няколко дни в До-

бричко отново хора излязо-
ха на протест. Недоволните с 
коли и мотори се събраха на 
обичайното място - „гонките” 
до пътя за квартал „Рилци” в 
Добрич, след което потеглиха 
през Генерал Тошево за гра-
ницата с Румъния при ГКПП 
Йовково. Шествието бе мир-
но, под полицейска охрана, 
без участниците да блокират 
движението.

ФК „СПОРТИСТ 2011” и в 
десетия кръг на първенство-
то в „А” областната футбол-
на група постигна поредна-
та си победа, този път с 3:0 
над „Добруджански спортист” 
Стефан Караджа. Генералто-
шевци със сигурност ще при-
ключат полусезона в челната 
тройка. За съжаление „Друж-
ба” Люляково отново не успя 
да впише първата точка в ак-
тива си, защото в Стожер за-
губиха с 3:0 от „Христо Бо-
тев”. От изиграните 10 срещи 
люляковци имат 10 загуби, ка-
то са вкарали само 3 гола и са 
получили общо 48 в собстве-
ната си врата.

ЗОНАЛНОТО първенство 
по футбол за ветерани започ-
на миналата седмица. Жре-
бият, теглен в Зоналния съ-
вет на Българския футбо-
лен съюз във Варна опреде-
ли противник на ФК „Спор-
тист 2011” Генерал Тошево 
да бъде Белослав. След мно-
го добра игра спортистци по-
бедиха с 3:0 и продължават 
в следващия кръг на турни-
ра. „Спортист 2011” спечели 
право да участва в зоналното 
първенство, след като на об-
ластното победи тима на „Ка-
лиакра” Каварна с 1:0 в Гене-
рал Тошево

Два пъти на почетната стълбичка
Поредно много силно 

представяне регистрира но-
вият клуб по вдигане на те-
жести “Стефан Тошев” - град 
Генерал Тошево с треньор 
Димитър Димитров. На по-
следното състезание за та-
зи година - финалният кръг 
на Държавното отборно пър-
венство, което се прове-
де във Варна, момчетата от 
клуба по вдигане на теже-
сти се върнаха с две класи-
рания на почетната стълбич-
ка в различните възрастови 
групи.

В надпреварата, която 
продължи четири дни в за-
ла “Спорт палас” в морска-
та ни столица, взеха участие 
над 200 щангисти от клубове 
от цялата страна. Събитие-
то съвпадна с отбелязване-
то на 70 години - вдигане на 
тежести във Варна. Поради 
тази причина турнирът бе-
ше уважен от редица големи 

имена в спорта, като Благой 
Благоев, Янко Русев, Изабе-
ла Рифатова и други, с кои-
то участниците си направиха 
снимки за спомен.

Спортен клуб по вдига-
не на тежести “Стефан То-
шев” участва във финал-
ния кръг на Държавното от-
борно първенство в състав 
от 8 щангиста. Във възрас-
това група момчета кат. 30 
кг. Иван Станиславов завър-
ши на 7-мо място. В кат. 35 
кг. Мелих Рамаданов също 
остана на 7-ма позиция. В 
кат. 40 кг. отборът се яви с 
двама представителя - Мар-
тин Мартинов - 11-то място 
и Иън Хартунг - 4-то място 
(3-то място в изхвърляне-
то). Най-големият успех за 
клуба дойде в кат. 45 кг., къ-
дето Росен Иванов спече-
ли сребърния медал. В кат. 
56 кг. Севгин Бейтин оста-
на на 9-то място. В кат. 62 

кг. Бейхан Исметов завърши 
на 5-то място, а в кат. +62 кг. 
Георги Тодоров завърши на 
9-то място.

Благодарение на тези при-
зови класирания и резулта-
тите от предишните кръго-
ве на шампионата, в крайно-
то класиране на Държавното 
лично-отборно първенство, 
отборът на “Стефан Тошев” 
- Генерал Тошево завърши 
на 3-то място. В конкурен-
цията на изключително сил-
ни клубове от Русе, Добрич, 
Сливен, Смолян, Бургас, Ва-
рна, София, Пловдив и Ям-
бол резултатът е повече от 
отличен, като признание за 
това получиха децата и тре-
ньорът Димитър Димитров 
от куп специалисти и имена 
в този спорт, присъствали на 
различните турнири.

На снимката: Младите 
надежди от Генерал Тошево 
при учредяването на клуба.

Ако бях прокурор
Ако аз бях прокурор щях 

да си създам собствен уе-
бсайт, където всеки граж-
данин би могъл да ми за-
дава различни въпроси от-
носно правото, човека, не-
говите права, задължения 
и роля в обществото. Всеки 
трябва да бъде наясно как-
ви права и задължения има 
като гражданин на Републи-
ка България за по-доброто 
спазване на правилата и за-
коните, а и за самия себе си 
като личност.

Ако бях прокурор бих съз-
дал сдружение, заедно с 
учители, психолози, соци-
ални работници, полицаи и 
статисти, с които да пома-
гаме на хората. Те ще могат 
да идват при нас, ако имат 
въпроси или ако желаят да 
споделят своите пробле-
ми. Услугите биха били из-
ключително евтини - от 2 до 
10 лева. Така всеки ще мо-
же безпроблемно да се въз-
ползва от помощта на сдру-
жението без да се притес-
нява за цените. И в същото 
време хората ще могат да 
получат адекватна помощ, 
когато сметнат, че имат нуж-
да от нея. Доста пробле-
ми могат да бъдат решени, 
ако хора, упражняващи раз-
лични професии, се обеди-

нят заедно, за да служат на 
обществото и да му помагат 
за постигане на хармония и 
разбирателство. Считам, че 
прокурорите са изключител-
но полезни на гражданите, 
но обединявайки се с хора 
с различни професионални 
качества и умения, биха би-
ли още по-полезни.

Всеки месец бих посе-
щавал училищата и дет-
ските градини, обяснявай-
ки по-обстойно какво пред-
ставлява прокурорът, него-
вата работа, роля на право-
то и всичко друго, което би 
им било полезно. Децата от 
малки трябва да знаят, че 
правото винаги е с тях и ще 
бъдат защитени при нуж-
да. Те трябва да си «изгра-
дят доверие» постепенно и 
да не се чувстват заплаше-
ни в някакъв момент от жи-
вота си.

Дълг на юриста е да пока-
же на всеки човек, че право-
то винаги е на страната на 
истината и при нужда ще по-
лучи адекватна помощ и за-
щита.

Прокурорът, като служи-
тел на прокуратурата и пра-
вото, е длъжност, без която 
обществото не би се справи-
ло и не би било същото.

Георги К. ИВАНОВ

Среща „Попитай кмета”
Следващата среща от 

поредицата „Попитай кме-
та” ще се проведе на 30 
ноември от 10,30 часа 
в село Спасово. На нея 
кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Ди-
митров ще направи отчет 
на изпълнените задачи от 
Общинска администрация 
през текущия месец и ще 

сподели предстоящите съ-
бития през декември. Как-
то и досега жителите на 
Спасово и околните села 
ще имат възможност да 
поставят вълнуващите ги 
въпроси. Подробен мате-
риал ще бъде публикуван 
в следващия брой на об-
щинския вестник „Добру-
джански глас”.

От полицията предупреждават:

Не бъдете доверчиви!
Във връзка със зачести-

лите през последните ня-
колко дни телефонни из-
мами, Районно управление 
„Полиция” - Генерал Тоше-
во, се обръща към жите-
лите от общината с молба 
да бъдат бдителни при по-
лучаване на обаждания от 
непознати номера.

Дори при най-малки 
съмнения за телефонна 
измама (искане на опре-
делена сума, за да окаже-
те помощ на близък човек 
или предлагане на „изгод-
на” оферта), веднага сиг-
нализирайте на телефон 
112 и информирайте близ-
ките си.

Кратки
новини
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На снимката: Официалното откриване на реновирания пенсионерски клуб в село Красен.

Важно съобщение!
До 7 декември включител-

но Общинска администрация 
ще приема предложения от 
граждани и спортни органи-
зации за годишната класа-
ция „Спортист на годината”. 
Категориите са следните:

1. Спортист на годината.
2. Отбор на годината.

3. Треньор на годината.
4. Заслужил спортен вете-

ран.
5. Заслужил треньор вете-

ран.
Очакваме вашите предло-

жения на mail@toshevo.org 
или в Информационния цен-
тър на Общината.

Увеличиха помощта
Още 100 лева допълни-

телно за енергийни помощи 
ще получат около 210 000 
нуждаещи се българи. То-
ва обяви миналата седмица 
социалният министър Бисер 
Петков след заседание на 
Министерския съвет. На не-
го е взето решение за отпус-
кане на еднократната финан-
сова помощ.

Парите ще получат хора, 
които вземат целева помощ 

за отоплителния сезон 2018-
2019 година. Агенцията за 
социално подпомагане ще 
започне изплащането от 12 
декември по банков или ка-
сов път според избора на по-
лучателите.

Хората не трябва да пред-
приемат допълнителни дей-
ствия, защото е достатъчно 
да са одобрени за получава-
не на целева помощ през на-
стоящия отоплителен сезон.

Инициативата на ОИЦ
Добрич вече приключи

Близо 100 души се вклю-
чиха в инициативата „Съз-
дай свой проект, за да про-
мениш своята общност”, 
част от кампанията на 27-
те Областни информацион-
ни центрове „Бъдеще на Ко-
хезионната политика на Ев-
ропейския съюз”. Чрез спе-
циално създадени и раз-
пространени анкети на хар-
тия и онлайн, ОИЦ - Добрич 
проведе допитване в осем-
те общини от областта. Цел-
та на анкетното проучване 
бе жителите на областта да 
споделят своите виждани и 
проектни идеи, които да по-
добрят живота в тяхното на-
селено място. Обобщените 
резултати показаха, че най-
много предложения са на-
правени за подобряване на 
инфраструктурата, изграж-
дане и обновяване на спорт-
ни и детски площадки, обо-
собяване на зелени площи и 
разкриване на нови работни 
места.

Няколко инициативи бяха 

проведени в рамките на об-
щата кампания: граждански 
диалог „Бъдеще на Кохези-
онната политика” - „Добрич в 
Европа - какво следва?”, ан-
кетни проучвания, безплат-
ни кинопрожекции и изнесен 
щанд. Близо 300 представи-
тели на общински админи-
страции, областна управа, 
местния бизнес, неправи-
телствени организации, чи-
талища, училища, граждани 
и медии се включиха в кам-
панията, а над 2500 души са 
прегледали онлайн излъче-
ния Граждански диалог.

30-годишнината от про-
веждането на Кохезионната 
политика на ЕС бе отбеля-
зана в читалища и училища 
от областта с прожектиране 
на 5 късометражни филми 
на европейски режисьори. В 
НЧ „Светлина 1941” - Гене-
рал Тошево, прожектирани-
те филми предизвикаха ин-
тересна дискусия сред уче-
ниците от СУ „Н. Вапцаров” 
и ПГЗ „Т. Рачински”

Дядо Коледа у дома
Народно читалище 

„Светлина 1941” - Генерал 
Тошево, приема записва-
ния за посещение на Дядо 
Коледа у дома и детските 
градини. Цената за посе-
щение у дома е 10,00 лева 
за едно семейство до две 
деца, а при пълна къща с 
деца - за всяко следващо 

по 3,50 лева. За коледни и 
новогодишни тържества на 
детски градини и училища 
(за времетраене около час) 
- по 3,00 лева на дете.

Повече информация мо-
же да получите в Народно 
читалище „Светлина 1941” 
и на телефони 0895/776-
210 и 0895/776-216.

Детско полицейско управление
Ученици от ІІІ „а” и ІІІ „б” 

клас на Детско полицейско 
управление при СУ „Ни-
кола Вапцаров” посетиха 
Районно управление „По-
лиция” в Генерал Тошево. 
Малките, но отговорни то-
шевци, се запознаха с ос-
новните дейности на поли-
цейските служтели. Деца-

та надникнаха в някои от 
ключовите места в поли-
цията, като особено инте-
ресна за тях се оказа ста-
ята за разпити, оборудва-
на с венецианско огледа-
ло, както и работата на де-
журния служител при при-
емането на сигнали..

Възможността да видят 

отблизо оръжията, белез-
ниците и патрулиращите 
автомобили на органите 
на реда предизвика истин-
ско оживление сред мал-
чуганите. Без да се замис-
лят, те заявиха желание 
отново да се върнат тук, 
но вече като истински по-
лицаи.

Мерки за подобряване безопасността на пътя
Областната комисия по 

безопасност на движението 
проведе заседание във връз-
ка с проект на Мерки за по-
добряване на безопасността 
по пътищата до края на 2020 
г. В неговата работа участва 
заместник-кметът на Общи-
на Генерал Тошево Деян Ди-
митров.

С визирания проект на 
мерки, предоставен в Об-
ластна администрация До-
брич с писмо до Министъ-

ра на вътрешните работи, 
бяха запознати всички учас-
тници в заседанието. В него 
са планирани дейности, кои-
то произтичат от Национал-
ната стратегия за подобря-
ване безопасността на дви-
жението, от някои положи-
телни европейски практики 
и от характерни особености, 
свързани с тежките пътно-
транспортни произшествия 
на територията на нашата 
страна.

В хода на обсъждане на 
предложените проектомерки 
ръководителят на КАТ „Път-
на полиция” в структурата на 
Областна дирекция на МВР в 
Добрич Жулиян Минев пред-
ложи да се криминализи-
ра шофирането на МПС без 
свидетелство за правоупра-
вление. Предложението си 
той основа с данни от еже-
дневната работа на пътни-
те полицаи, като заяви, че се 
отчита ръст на установени-

те зад волана без свидетел-
ства за правоуправление на 
МПС. Не на последно място 
Минев подчерта, че с напра-
вените промени - изискване 
за завършен десети клас, за 
да може да бъде един водач 
правоспособен, се очаква 
да се увеличи броят на шо-
фьори зад волана без пра-
ва. Участниците в комисия-
та одобриха предложението, 
което ще бъде изпратено по 
надлежния ред.

Реновиран пенсионерски клуб в село Красен
Изцяло реновиран пенси-

онерски клуб отвори врати 
на 21 ноември в с. Красен. 
Той се намира в сградата 
на читалището и носи име-
то на емблематичната Йов-
кова героиня Албена. Праз-
ничното събитие бе уваже-
но от кмета на Общината 
Валентин Димитров и него-
вия екип. Гости на събитие-

то бяха и кметове на съсед-
ни румънски села. В своето 
приветствие към домаки-
ните градоначалникът по-
сочи, че открива пети пен-
сионерски клуб в община-
та и се радва, че инициа-
тивата за това идва от са-
мите жители на населени-
те места. Той подчерта, че 
идеята да се реновира чи-

талищното помещение е 
дошла по време на среща 
от инициативата „Попитай 
кмета”. „Преди малко пове-
че от година бях тук и вие 
поискахте да ви осигурим 
по-добри условия за сво-
бодното време на вас, хо-
рата от третата възраст. 
Радвам се, че това вече е 
факт и освен да се събира-

те на сладки приказки и по 
хубави поводи, можете да 
си каните и гости”, каза г-н 
Димитров преди да прере-
же лентата на обновеното 
помещение.

Средствата за строител-
но-монтажните работи по 
клуба са малко над 13 000 
лева и са осигурени от об-
щинския бюджет.

Малки
обяви

„ТПК „ТРУД” - Генерал 
Тошево, ул. „Трети март” 
№5, отдава под наем офис 
помещения на втория етаж 
в сградата на кооперация-
та. Допълнителна инфор-
мация може да получите 
на тел. 05731/23-22, счето-
водител В. Василева.

ПРОДАВАМ изгод-
но дворно място с вода в 
квартал Пастир. Справки 
на тел. 0894/373-668.

ТЪРСЯ под наем къща 
или апартамент в Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0889/203-819.

ТЪРСЯ квартира, призе-
мен етаж от блокче - кух-
ня, баня, тоалет. Справки 
на тел. 0894/881-793.

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

ПРОДАВАМ апартамент 
в Генерал Тошево, ул. 
„Трети март” №10, вх. Б. 
Справки на тел. 0887/154-
845 и 0889/993-831.
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- Скъпа, виж какво хубаво време е, а ти си се затвори-
ла вкъщи и миеш чинии. Я по-добре излез навън и измий 
колата!

Виц на броя

- През следващия месец декември се задават мно-
го празници, затуй ще ти дам един приятелски съ-
вет. Когато пиеш, трябва да си знаеш мярката, за-
щото иначе може да изпиеш по-малко!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

И през тази година лов-
ната дружинка в село 
Кардам доказа, че умее 

да организира отлично дей-
ността си. Базата е съхра-
нена в много добро състоя-
ние, полагат се необходими-
те грижи и за опазването на 
дивеча. Всички членове на за-
дружния колектив стриктно 
спазват законовите изисква-
ния и по никой начин не допус-
кат да се бракониерства. А 
когато ловът е богат като 
този отпреди няколко дни, 
всеки получава истинско удо-
влетворение от точната си 
стрелба. За ловците от кар-
дамската дружинка приятел-
ството, взаимопомощта и 
спазването на закона стоят 
над всичко.

В ъ з П О м И Н а Н И Е
На 13 декември ще се навършат 

11 години от смъртта на

Марийка Коева 
Козарева

Годините минават, но мъката 
по теб остава!

 Син Николай

В ъ з П О м И Н а Н И Е
На 1 декември ще се навършат 

3 години от смъртта на

Мария Кирчева 
Козарева

Нося те с обич и болка в сърце-
то си!

 Съпруг Николай

Заявените дърва за
зимата са осигурени

Над 193 кубически метра 
дърва за огрев са заявили 
през тази година жителите 
на областите Добрич, Шу-
мен, Търговище и Варна. 
От тях към момента са до-
ставени почти 153 000 куби-
чески метра, става ясно от 
справка, подготвена от екс-
перти на Североизточно-
то държавно предприятие 
(СИДП).

Повече от половината те-
риториални поделения в 
системата на Североизточ-
ното държавно предприятие 
вече са доставили на граж-
даните исканите количества 
дърва. Сред тях е и Държав-
но горско стопанство „Ге-
нерал Тошево”. В стопан-
ството вече се изпълняват 
единични заявки, получени 
през последните дни.

Министерство на отбраната

Свободни длъжности
За заемане след про-

веждане на конкурс от ли-
ца, изпълнявали воен-
на служба (кадрова воен-
на служба) са обявени 5 
длъжности за офицери, 3 
длъжности за сержанти и 
2 длъжности за войници 
във военните формирова-
ния (ВФ), както следва:

За офицери: ВФ 54320 
Божурище, ВФ 28000 Граф 
Игнатиево и ВФ 26450 Со-
фия.

За сержанти: ВФ 52090 
Долна Митрополия, ВФ 
32040 Крумово и ВФ 28000 
Граф Игнатиево.

За войници: ВФ 28000 
Граф Игнатиево.

Срок за подаване на за-

явленията - 28 декември 
2018 г. включително.

Повече информация за 
участие в конкурса 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 формуляри-
те и подробностите за кан-
дидатстване са изложени 
във Военно окръжие До-
брич, бул. „Добруджа” №4, 
тел. 058/664-764, където 
се подават необходимите 
документи.

Обява за работа
„Лулис Мел - България” 

ЕАД, международна ком-
пания, работеща в сфе-
рата на хранителната про-
мишленост и най-големи-
ят преработвател на пше-
ница на Балканите с дей-
ност в Генерал Тошево

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
Електротехник, Меха-

ник, Общ работник с мес-
торабота в гр. Генерал То-
шево на пълно работно 
време.

Ако желаете да работи-

те за международна ком-
пания, която оказва вли-
яние навсякъде, където 
работи, изпратете ваше-
то СV и всички съпътства-
щи документи по елек-
тронна поща на info-bg@
louligroup.com или заповя-
дайте в нашия завод в Ге-
нерал Тошево (ул. „Трети 
март” №57, Генерал Тоше-
во) и оставете автобиогра-
фията си на портала.

Телефон за връзка: 
0889/203-819.

ТПК „Труд” - Генерал Тошево

Обява за публичен търг
ТПК „Труд”, ул. „Трети 

март” №5, обявява публи-
чен търг с явно наддаване 
на следния недвижим имот: 
застроен урегулиран позем-
лен имот в пл. №2265 с площ 
23 732 кв. м. и прилежащите 
сгради:

1. Автоработилница - 
226,32 кв. м.

2. Метално хале с кран - 
682,44 кв. м.

3. Метален цех с кран - 
400,00 кв. м.

4. Метален склад - 202, 00 
кв. м.

5. Трафопост - 84,00 кв. м.
6. Леярна - 64,00 кв. м.
7. Асфалтова площадка - 

3 000,00 кв. м.
Първоначална тръжна це-

на - 535 557,00 лв. без ДДС. 
Огледът ще се извършва все-
ки работен ден от 03.12.2018 
г. до 15.01.2019 г. от 08:00 до 
12:00 часа по местонахожде-
нието на имота, Генерал То-
шево, ул. „В. Априлов” №67.

Предложенията за учас-

тие в търга и закупуване на 
тръжна документация се 
приемат в административна-
та сграда на ТПК „Труд”, гр. 
Генерал Тошево, ул. „Трети 
март” №5, втори етаж, при 
цена 30,00 лв. без ДДС за 
комплекта всеки работен ден 
от 08:00 до 12:00 часа.

Депозитът за участие в 
търга е в размер на 25 000,00 
лв. и се внася по банков път 
до 15.01.2019 г. в Уникредит-
булбанк - Генерал Тошево

Стъпка за наддаване е 
5 000,00 лв.

Търгът ще се проведе на 
16.01.2019 г. от 10:00 часа в 
сградата на ТПК „Труд” - гр. 
Генерал Тошево.

При непровеждане на тър-
га повторен ще се проведе 
след 7 дни на същото мяс-
то и час.

За информация от Пред-
седателя на коопера-
цията - инж. Р. Христов 
GSM 0885/615-175 и тел. 
05731/23-22.

Месец декември

Факти и събития
~ 1 декември - Световен 

ден за борба срещу СПИН.
~ 5 декември - Междуна-

роден ден на доброволците.
~ 7 декември - Световен 

ден на почвите и Междуна-
роден ден на гражданската 
авиация.

~ 9 декември - Междуна-
роден ден за борба с коруп-
цията.

~ 18 декември - 159 годи-
ни от рождението на генера-
ла от пехотата Стефан То-
шев - патрон на града и об-
щината.

~ 20 декември - Игнажден.
~ 21 декември - На та-

зи дата през 1979 година в 
Генерал Тошево е открит 
бюст-паметникът на генерал 
Стефан Тошев. Същия ден 
в село Кардам е открит Па-
метник на съветския воин, а 
в село Пленимир - модерна 

младежка база.
~ 27 декември - През 

1979 година е направена 
първата копка на нов тър-
говски комплекс на РПК 
„Наркооп” с първата диско-
тека в Генерал Тошево. Съ-
щия ден е открит и първият 
модерен за времето си мик-
ротехнически център.

~ 24 декември - През 
1985 година в Генерал То-
шево е открит първият клуб 
„Компютър” за обучение на 
млади специалисти от града 
и общината.

~ 22 декември - През 
1992 година е открито раз-
ширението на Общинската 
болница в града.

~ 28 декември - Междуна-
роден ден на киното.

~ 29 декември - Ден на 
биологичното разнообра-
зие.

Уроци по
английски език и Немски език:

~ за начинаещи и напреднали;
~ индивидуално обучение или малки групи;

~ общообразователна и специализирана насоченост;
~ подготовка за Езикова гимназия и ВУЗ;

~ подготовка за интервю за работа и чужбина;
~ обучение при топ-специалист филолог.

За контакти: тел. 0898/948-611

Очакваме ви при нас,
ще останете доволни!

Приятели,
Осигурете си чаша здра-

ве всеки ден с нашите пло-
дови сокове.

Сто процента натурални, 
без добавени захари, кон-
серванти и стабилизато-
ри. Истински вкус, който за-
режда и тонизира органи-

зма, на изключително из-
годна цена.

Очакваме вашите заяв-
ки (на едро и дребно, как-
то и на ишлеме) на тел. 
089/050-555.

Посетете ни и на място 
в производствената база в 
Генерал Тошево!


