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Шестокласничката Габриела Димчева Кръстева от СУ 
„Никола Вапцаров” постигна поредните си успехи по бъл-
гарски език и литература - първо място и златна грамота 
за най-висок резултат в националното състезание „Лю-
бословие” на СУФ в България и второ място на областния 
кръг на олимпиадата по БЕЛ. Габриела и нейната учител-
ка Румяна Стоянова с основание се гордеят с престижни-
те награди.

Истински празник за малките таланти!
Деветият фестивал на 

детския танц „Бялата лясто-
вица”, който се състоя на 21 
април в Генерал Тошево, на-
истина се превърна в праз-
ник на малките таланти. Жу-
рито с председател Теодо-
ра Радкова - трикратен шам-
пион в група в Хърватска и 
аниматор във фирма „Фен 
Енд Сън Ентъртиймънт”, и 
членове Петър Неделчев - 
ръководител на клубове по 
фолктанци и Красимир Де-
миров - актьор и режисьор, 
след задълбочени обсъжда-
ния в крайна сметка отсъди 
следното класиране:

Мажоретни танци, кате-
гория „Сола”:

Първо място - Ивета 
Йорданова и Инна Ивано-
ва от Танцова формация 
„Каприз” - ЦПЛР „Малкият 
принц в Тервел - трета въз-
растова група.

Второ място - Ивона Ня-
голова и Екатерина Колева 
от Формация „Каприз” - Тер-
вел.

Категория „Дует:

Първо място - Ивона Ня-
голова и Ивета Йорданова от 
Формация „Каприз” - Тервел.

Категория „Малки гру-
пи”:

Първо място в първа 
възрастова група - Форма-
ция „Каприз” - Тервел.

Първо място във втора 
възрастова група - Форма-
ция „Каприз” - Тервел.

Първо място в трета въз-
растова група - Формация 
„Каприз” - Тервел.

Категория „Формации”, 
втора възрастова група:

Първо място - Мажоре-
тен състав „Алексия - “UISS” 
при СК “Алексия” - Добрич.

Второ място - Мажоре-
тен състав „KIDS” при СУ 
“Св. Кл. Охридски” - Добрич, 
и Клуб „Магията на танца” 
при СУ „Д. Талев” - Добрич.

Трета възрастова група:
Първо място - Танцова 

формация „Каприз” - Тер-
вел и Мажоретен състав 
„Алексия” - JUNIOR” при СК 
„Алексия” - Добрич.

Второ място - Мажоретен 

състав “JUNIOR” при СУ „Св. 
Кл. Охридскси” - Добрич.

Характерни танци, като-
гория „Сола”:

Първо място - Жаклин 
Стоянова и Елис Касим от 
Танцова формация „Каприз” 
- Тервел.

Категория „Малки групи:
Първо място - Танцова 

формация „Йълдъзлар” при 
ОУ „Хр. Смирненски” - Гене-
рал Тошево.

Второ място - Танцов 
състав „Огнени ритми” при 
ОУ „Хр. Ботев” в с. Кардам.

Стил „Модерен балет”, 
категория „Формации”, пър-
ва възрастова група:

Първо място - СК 
„Алексия” - Добрич.

Второ място - Бебе балет 
„Алексия” от НЧ „Светлина 
1941” - Генерал Тошево при 
СК „Алексия” - Добрич.

Втора възрастова група:
Първо място - Мини ба-

лет „Алексия” - Генерал То-
шево при СК „Алекесия” - 
Добрич.

Стил „Хип-хоп”:

Първо място - Хип-хоп 
формация „NNS CREW - DT” 
при ЦПЛР - Център за рабо-
та с деца - Генерал Тошево.

Стил „Фолклорни тан-
ци”:

Първо място в първа 
възрастова група - Група 
при Детска градина в с. Кру-
шари.

Първо място в трета въз-
растова група - ДСГ „Тоше-
вче” при НЧ „Светлина 1941” 
в Генерал Тошево.

Категория „Формации”, 
втора възрастова група:

Първо място - ДТС „Бър-
борино” при НЧ „Зора 1894” 
в Шабла и ДТС „Тошевче” 
при НЧ „Светлина 1941” в 
Генерал Тошево.

Второ място - Танцов 
състав „Хоп-троп” при ОУ „Д. 
Войников” в Победа.

Трета възрастова група:
Първо място - ФТА „Би-

зоне” при НЧ „Съгласие 
1890” в Каварна.

Второ място - ТС „Васи-
лена” при НЧ „Й. Драгнев 
1894” в Крушари.

Районен съд - Генерал Тошево

Ден на отворени врати
На 20 април в Районен 

съд - Генерал Тошево, се 
проведе “Ден на отворени-
те врати”. През последните 
години тази инициатива се 
превърна в традиционна и 
се радва на все по-голям 
интерес от страна на граж-
дани и ученици.

По време на кампанията 
съдебната институция “от-
варя” вратите си за всички, 
които искат да се запозна-
ят отблизо със структурата 
на съдебната система, ро-
лята на съдебната власт, 
целта на съдебното произ-
водство и видовете дела, 
които се разглеждат в ин-
ституцията.

В организирания “Ден на 
отворените врати” децата 
за пореден път имаха въз-
можността да научат пове-

че интересни подробности 
за устройството на съдеб-
ната система в България 
като цяло, за работата на 
съдиите и съдебната адми-
нистрация. Последва лек-
ция на съдия Петър Петров 
на тема „Домашно насилие 
над малолетни и непълно-
летни и мерки за защита 
правата на жертвите” пред 
ученици от Професионал-
на гимназия по земеделие 
„Тодор Рачински” и Средно 
училище „Никола Вапца-
ров” от Генерал Тошево.

Лекцията беше част от 
предвидените много до-
бре организирани меро-
приятия по образователна 
програма „Съдебна власт - 
информиран избор и граж-
данско доверие. Отворени 
съдилища и прокуратури”.

Кметът на Общината
подписа споразумение

На 20 април в София кме-
тът на Община Генерал То-
шево Валентин Димитров, 
като председателстващ 
Сдружение „Местна иници-
ативна група Балчик - Гене-
рал Тошево”, подписа спо-
разумение за изпълнение 
на стратегията за Водено 
от общностите местно раз-
витие, или така наречената 
МИГ. Благодарение на то-
ва през следващите годи-
ни малкият и среден биз-
нес в двете съседни добру-
джански общини, неправи-
телствения сектор, както и 
самите администрации в Ге-
нерал Тошево и Балчик, ще 
имат възможност да получат 
безвъзмездно финансиране 
в размер на близо 5,4 мили-
она лева от многофондова-
та стратегия за развитие. Те 
ще могат да кандидатстват 
пред МИГ-а с проектни пред-
ложения по Програмата за 

развитие на селските райо-
ни и Оперативните програми 
„Иновации и конкурентноспо-
собност” и „Развитие на чо-
вешките ресурси”.

Европейските средства са 
помощ от голямо значение 
за воденото от общности-
те местно развитие. С тази 
цел през 2016 г. бе създаде-
на „Местна инициативна гру-
па Балчик - Генерал Тоше-
во” (МИГ). Тя ще трябва да 
управлява финансирането, 
да оценява проектните идеи 
и да осъществява надзора 
по изпълнението им. „Мест-
на инициативна група Бал-
чик - Генерал Тошево” е ре-
зултат от ползотворен меж-
дуобщински диалог и се ос-
новава на характерните по-
требности и потенциал на 
двете общини, както и на ви-
зията им за развитие на ра-
йона със съответните прио-
ритетни дейности.

ПГЗ „Тодор Рачински”

Спечелен проект
Проектът „От практика в 

училище към Европейско ра-
ботно място” на Професио-
нална гимназия по земеде-
лие „Тодор Рачински” по про-
грама Еразъм+ е насочен 
към повишаване на качест-
вото на професионалното 
образование, чрез актуали-
зиране на учебните програ-
ми, на методите за препода-
ване, учебното съдържание 
с цел да се увеличи заетост-
та и социалната интеграция, 
да се даде възможност на 
всеки ученик за участие през 
целия живот, да се предоста-
ви адекватна подготовка на 
учениците за европейско ра-
ботно място и да се улесни 
достъпа до повишаване на 
квалификацията на персона-
ла в съответствие с нуждите 

на Европейския съюз и паза-
ра на труда. Сътрудничест-
вото е с Гимназия в гр. Вин-
ковци, Хърватия. Училището 
ще бъде посетено от учени-
ци и учители от ПГЗ „Т. Ра-
чински”.

Осъществяването и на 
двете дейности ще доприне-
се за повишаване на качест-
вото на образователните ус-
луги, предлагани от Гимна-
зията, което ще укрепи ими-
джа й като водеща в сферата 
на образованието, за засил-
ване на привлекателността 
на училището в региона и за 
здрава връзка между произ-
водствената среда и обра-
зователната институция ка-
то един жалон на изисквани-
ята на европейското образо-
вание.

Уведомително писмо
Уважаеми жители на Об-

щина Генерал Тошево,
Във връзка с публично-

то обсъждане на годишния 
отчет за изпълнението на 
бюджета за 2017 г. на Об-
щина Генерал Тошево, ка-
ним всички заинтересова-
ни граждани и структури на 
Общината на 10 май 2018 
г. от 10.30 часа в залата на 
третия етаж на Общинска 
администрация на среща 
за обсъждане на годишния 
отчет за изпълнението на 

бюджета за 2017 г. на Об-
щина Генерал Тошево.

Материалите за публич-
ното обсъждане може да 
получите в стая 107 в сгра-
дата на Общинска адми-
нистрация и от сайта на 
Община Генерал Тошево 
www.toshevo.org.

Христо ПАВЛОВ
Председател на Общин-

ски съвет Генерал Тошево
Валентин ДИМИТРОВ

Кмет на 
Община Генерал Тошево
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Разговорът с Кристияна 
Иванова започва със 
страхотната новина, 

че от новата учебна година 
в Професионална гимназия 
по земеделие “Тодор Рачин-
ски” - град Генерал Тошево 
ще бъде открита нова пара-
лелка - “Икономист-инфор-
матик” с разширено изуча-
ване на френски език. “Съз-
даването на подобна профе-
сионална паралелка е едно 
огромно признание за отлич-
но свършената работа от це-
лия учителски колектив”, за-
почва емоционално и вълну-
ващо да говори г-жа Ивано-
ва. За откриването на пара-
лелката огромна роля изи-
грава и Ерик Перотел. Той 
е аташе по сътрудничест-
во в областта на френския 
език от Представителство на 
Френския институт в град Ва-
рна. Именно той е инициирал 
изучването на френски език 
в училището.

“Аз съм изключително 
щастлива, че всичко това се 
случва тук. Случва се в град 
Генерал Тошево. С това 
което правим ние искаме 
да покажем на всички, че в 
общината, в областта, а 
и в цяла България има ед-
на професионална гимна-
зия която се развива по 
нов начин, модернизира се 
и ще бъде иновативна. Па-
ралелката с разширено изу-
чаване на френски език ще 
бъде от нов тип. Точно такъв 
път се чертае в момента в 
цяла Европа. С акцент върху 
професионалното образова-
ние. В тази специалност ще 
се приемат само 13 ученика”.

Директорът на гимназията 
по земеделие говори толко-
ва въодушевено и разпале-
но, че всички въпроси, които 
сме си подготвили, не биват 
зададени, но пък бързо полу-
чават своите отговори.

“Приемът по новата спе-
циалност започва още сега”, 
продължава г-жа Иванова. 
“От новата учебна година за-
почваме да обучаваме уче-
ници по тази нова професия. 
Нямам търпение да разкрия, 
че преподавател по френски 
ще бъде една уникална да-
ма и предподавателка. Тя се 
казва Славянка Стамова и 
един от най-добрите пре-
подаватели в България 

по френски език. Казвам 
това с огромна отговорност. 
Тя е дългогодишен дирек-
тор и преподавател на Фран-
кофонската програма по Ме-
ниджмънт на хотелиерството 
и ресторантьорство на Нов 
български университет в Ал-
бена, а през месец март тази 
година получи орден за офи-
церско звание Академичните 
палми на Република Фран-
ция”. Бърза справка в интер-
нет ни показва, че почетното 
звание е връчено на Славян-
ка Стамова на тържествена 
церемония от посланика на 
Франция - Негово превъзхо-
дителство господин Ерик Ле-
бедел, и от аташето по съ-
трудничеството на Френски 
Институт в България - Ерик 
Перотел.

Орденът на Академични-
те палми е държавно отли-
чие на Франция, учредено 
през далечната 1955 г. То 
води началото си от поче-
тен знак, създаден с декрет 
на Наполеон от 1808 г. Пър-
воначално с него се награж-
дават само университетски 
преподаватели и служите-
ли. По-късно с ордена се на-
граждават и личности с непе-
дагогически професии, кои-
то имат заслуги към образо-
вателната система, култура-
та и френския език. Орденът 
„Академични палми“ е тре-
ти по ранг във Франция след 
Ордена на Почетния леги-
он и Националния орден за 
заслуги. Отличието има три 
степени: рицар, офицер, ко-
мандор. Славянка Стамо-
ва е носител на офицерска-
та степен и от септември ще 
преподава 13 часа седмично 
френски език на ученици от 
град Генерал Тошево.

“Децата ще учат френ-
ски език по метода, който 
се прилага във Франция. 
Ще бъде степенно изуча-
ване - учене чрез прилага-
не и чрез говорене. Има-
ме личното обещание и на 
Ерик Перотел, че той също 
ще преподава френски език 
веднъж месечно”, добавя 
Кристияна Иванова. Децата 
ще кандидатсват за място в 
тази паралелка по докумен-
ти и ще има балообразува-
не. Кандидатите с най-висок 
бал ще влязат в тази пара-
лелка. Именно с тази спе-

циалност и с вече откритата 
“Интериорен дизайн” гимна-
зията кандидатства за Ино-
вативно училище. “Ако то-
ва се случи ще бъдат разра-
ботени отделни учебни про-
грами. Обучението ще бъде 
доста по-различно. По-но-
во. На децата ще им препо-
дават професори. А ментори 
на учителите ще бъдат док-
тори на съответните науки - 
например по мениджмънт и 
предприемачество”.

Разговорът с Кристияна 
Иванова е много приятен и 
върви леко и непринудено. 
Гледайки я в очите, човек 
вижда искрата в тях и разби-
ра, че всичко това е истинско 
и насочено единствено и са-
мо към децата - към бъдеще-
то на нашия град. Изглежда 
тя просто ги обожава... В ези-
ка и често присъстват думи-
те „нашите добри и талант-
ливи деца”. И не пропуска да 
каже, че безрезервно вярва в 
тях. Само трябва да им бъ-
де подадена ръката, от коя-
то имат нужда. “Всичко то-
ва се прави, защото в Ге-
нерал Тошево имаме най-
добрите деца и тези деца 
трябва да получат най-
доброто образование. Ние 
трябва да направим така, че 
нашите деца да си останат в 
града и ние да им дадем мак-

симално много неща. И то-
ва, което ни липсваше, бе-
ше засиленото и разширено 
изучаване на чужд език. Ед-
на следваща стъпка ще бъде 
обмен на ученици от нашия 
град във Франция и обратно. 
Идеята е тези ученици да бъ-
дат около месец на практика 
във Франция. Те ще се обу-
чават на прекрасен френ-
ски език, а френските уче-
ници ще изучват български-
те традиции, фолклор и по-
специално добруджанските 
традиции. Защото ние сме в 
Добруджа, а Добруджа е свя-
та земя и по света трябва да 
знаят за нея”.

Кристияна Иванова раз-
крива, че в края на април за-
почва големият ремонт по 
Оперативна програма “Ре-
гиони в растеж” 2014-2020 
година. Основни дейнос-
ти, които ще бъдат изпъл-
нени в рамките на проекта 
са: Проектиране и изпълне-
ние на строително-ремонтни 
дейности, включващи изпъл-
нение на мерки за енергий-
на ефективност, подмяна на 
отоплителна и ВиК инстала-
ции, основен ремонт на по-
крива и спортните площадки 
и др. С изпълнение на проек-
та в сградата ще бъдат съз-
дадени условия за достъп на 
хора с увреждания. Строи-

телните дейности ще обхва-
нат учебния корпус, физкул-
турния салон, както и при-
лежащото дворно място. По 
проекта се предвижда и дос-
тавка на модерно оборудва-
не, което ще спомогне за по-
вишаване на привлекател-
ността на училищната сгра-
да сред учениците, както и 
на условията за провеждане 
на обучение.

“След края на ремонта, 
френското посолство се ан-
гажира да оборудва моде-
рен кабинет по френски 
език”, разкрива г-жа Ивано-
ва и допълва, че в учили-
щето трябва да се разви-
ват лидерските качества 
на децата, а не просто да 
бъдат учени на матема-
тика и български. “Хубави 
модерни кабинети, обучение 
поднесено по нов и иновати-
вен европейски начин. Само 
така можем да моделираме 
децата и те да станат произ-
ведение на изкуството. Нико-
га не бива да се успокоява-
ме, че сме постигнали опре-
делени успехи. Винаги тряб-
ва да надграждаме и пови-
шаваме нивото. Защото ако 
се успокоим няма да дадем 
на децата това, за което са 
дошли при нас”.

Изглежда с г-жа Иванова 
можем да си говорим много 
за новата френска паралел-
ка, за бъдещето и за всич-
ко онова, което предстои да 
бъде направено в гимнази-
ята по земеделие. Сещаме 
се обаче, че скоро се про-
веде полуфиналният кръг 
на националното състеза-
ние “Млад фермер”, на кое-
то преди две години Генерал 
Тошево беше домакин. Над-
преварата се състоя в град 
Русе, а отборът на Профе-
сионална гимназия по земе-
делие “Тодор Рачински” от-
ново се представи отлично и 
намери място сред първите 
десет в класирането. Инди-
видуално пък представяне-
то е още по-впечатляващо. 
Пламена Ивелинова от 12 
клас отива на финален кръг, 
който ще се проведе в Сви-
ленград 25, 26 и 27 април. Тя 
се състезава в раздел живот-
новъдство и ще мери сили с 
останалите финалисти в две 
направления - разпознаване 
на фуражи и доене.

Докато си говорим за със-

тезанието “Млад фермер”, 
Кристияна Иванова се ус-
михва и ни подсказва, че е 
забравила друга хубава и ва-
жна новина, с която иска да 
ни запознае - гимназията е 
организирала образовател-
ни концерт-спектакли, които 
пълнят залите в читалищата 
на селата от нашата община.

“Това е много интерес-
на моя идея, която възник-
на спонтанно през ноември 
месец миналата година. Съ-
брахме се с ученическия съ-
вет и стигнахме до извода, 
че всички имат нужда да по-
кажат какви знания са натру-
пали и какво са успели да по-
стигнат в извънкласните дей-
ности по проекта „Твоят час”. 
След една моя разходка из 
селата от нашата община 
видях, че те имат едни пре-
красни читалища, които раз-
виват уникална дейност с ра-
ботещи, знаещи и можещи 
хора. За да засвидетелства-
ме нашата благодарност, че 
са там и че ги има, решихме 
да отидем при тях в селата 
и да им покажем нашите та-
лантливи деца. Всичко то-
ва се превръща в празник на 
селото, а и един повод да бъ-
дат отворени тези читалища. 
От друга страна по то-
зи начин и децата ще вля-
зат в тези културни и ду-
ховни храмове. А там те 
трябва да усетят уюта и 
топлината”. Интересен съ-
беседник е Кристияна Ивано-
ва. Когато започне да говори 
за децата, родния край, бъл-
гарското, традициите и фолк-
лора, тя с лекота успява да 
те пренесе извън граници-
те на обкръжаващия ни свят. 
Тук и сега изчезва и се поя-
вява духовното и ценност-
ното. Онова което не е ви-
димо за окото. Онова кое-
то може да бъде усетено са-
мо с душата. И продължава: 
“Ако искаме тези деца да 
останат в тази община и 
да милеят за това, което 
е тук и което всички ние 
сме направили, те трябва 
да усетят и оценят този 
дух, който витае в тези 
читалища. Тези културни 
институции са храмове-
те на едно населено мяс-
то и само вътре можеш 
да усетиш и да видиш не-
видимото”.

Някак неусетно поглеж-
даме часовниците си и виж-
даме, че разговаряме вече 
повече от час. Разговорът 
всъщност беше прекъснат от 
поредния училищен звънец. 
Сякаш за да ни каже, че то-
зи урок трябва да свърши ня-
къде тук. Разбира се, ние се 
разделяме се с обещание за 
нови срещи. Ще се видим от-
ново след големия ремонт в 
училището, по време на пър-
вия час по френски език, 
след някой от поредните ус-
пехи на ученик от професио-
налната гимназия или прос-
то за да си поговорим за на-
шите добри и талантливи де-
ца, за ролята на училището 
в техния живот и за възмож-
ностите, които заслужават да 
получат. Защото както каз-
ва Кристияна Иванова, “Не е 
вярно, че децата ни не мо-
гат и не искат. Напротив! 
Просто трябва да им по-
дадем ръка и да ги накара-
ме да повярват в себе си”

Адриан ДОБРЕВ
В Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински” ревностно се пазят и обога-

тяват народните традиции и обичаи.

По-малко от месец преди едни от най-вълнуващите дни 
за всички абитуриенти, разговаряме с Кристияна Иванова 
- директор на Професионална гимназия по земеделие “То-
дор Рачински” в Генерал Тошево. С нея има много за какво 
да си говорим. За децата, за образованието, за бъдещето, 
за възможностите, за живота… За всичко онова, което е 
постигнала през годините, което прави в момента и към 
което се стреми в утрешния ден с всички сили.

Стилната дама, която управлява професионалното 
учебно заведение вече повече от 20 години, ни посреща в 
големия си светъл кабинет със също толкова голяма ус-
мивка, заредена с положителна енергия и отворено сър-
це. Приела е за лична мисия не да бъде просто директор в 
гимназията, а да бъде наставник и ментор на всички свои 
ученици. Тяхна опора в проправянето им на път в живота 
и човек, който винаги ще подаде ръка. Какво й коства то-
ва в ежедневието си знае само тя, но казва, че приема ус-
пеха на всяко едно дете, като нейна лична кауза.

Кристияна Георгиева Иванова е завършила специалност 
“Българска филология” в Шуменски университет “Епископ 
Константин Преславски”. След дипломирането си едва на 
28-годишна възраст става директор на ОУ “Васил Левски” 
в село Преселенци, а от 1997 година е директор на Профе-
сионална гимназия по земеделие “Тодор Рачински”. Вече 21 
години тя ръководи изключително успешно учебното за-
ведение, превърнало се отдавна в образователна инсти-
туция с разпознаваемо име в цяла България.

Един разговор за възможностите и сбъдването на мечти…
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Генералтошевецът Иван Костадинов изказва искре-
ни благодарности на Общинска администрация и в част-
ност на кмета на Общината Валентин Димитров. Гражда-
нинът, който се придвижва със специална инвалидна колич-
ка, благодари за това, че ръководството е откликнало на 
молбата му да се приведе в по-достъпен вид ул. „Констан-
тин Кисимов”, където той живее, а също така и за обо-
собената пешеходна пътека между пазара и автогарата.

Важно за читателите!
Поради поредицата от почивни дни в начало-

то на месеца, броят от 8 май ще бъде пропуснат. 
Следващият брой на общинския вестник „Добру-
джански глас” ще излезе от печат на 15 май най-
вероятно в шест страници.

Предстоящи прояви
~ 6 май - Ден на храброст-

та, Национален празник. Об-
щоселски събори в селата 
Изворово, Дъбовик и Люля-
ково. „Гергьовски люлки” в 
Генерал Тошево и Изворово.

~ 9 май - Ден на Европа. 
Ден на победата над хитле-
ристка Германия. Поднася-
не на цветя пред Паметни-
ка на загиналите във войни-
те. Организирано посещение 
на ветерани от Втората све-
товна война и военнопостра-
дали.

~ 9 май - Ден на младежко-
то самоуправление.

~ 11 май - Патронен праз-
ник на Народно читалище 
„Св. Св. Кирил и Методий 
1897” в село Пчеларово.

~ 13 май - Национален 
конкурс за млади изпълните-
ли на добруджански народни 
песни и кавал „Иван Георги-
ев” в село Дъбовик. Награж-
даване на победителите.

~ 17 май - Спасовден. Хра-
мов празник и общоселски 
събор в село Спасово.

Богата програма
Тази година Седмица-

та на детската книга и изку-
ствата за деца стартира на 
23-ти и приключи на 27 ап-
рил. Първата инициатива 
в читалищната библиотека 
на Генерал Тошево бе сре-
щата „В чудния свят на дет-
ската писателка Мария Ма-
ринова” (на снимката). При-
ятелите на детската книга 
надникнаха в литературния 
свят на авторката на „Летки-
на плетка”, „Тайнството на 
библиотеката”, „Ха познай”, 
„Закачка плачка”, „Атагорд 
чудовището” и други попу-

лярни детски книги.
Последваха „Маратон на 

четенето”, срещи с учени-
ци от СУ „Н. Вапцаров” и ОУ 
„Хр. Смирненски”, „Вериж-
но четене”, представяне на 
български народни приказ-
ки и гатанки, „В приказния 
свят на книгите”, премие-
ра на спектакъла „Пинокио” 
на Държавна опера - Бур-
гас, прожекции на филмира-
ни народни приказки и мно-
го други инициативи, които 
бяха посрещнати с внима-
ние и активното участие на 
децата.

Празник в село Изворово

Гергьовска люлка
Община Генерал Тошево, кметството и Народно чита-

лище „Съединение 1943” в село Изворово организират на 
6 май петото издание на Фолклорния фестивал „Гергьов-
ска люлка”. Празникът ще стартира в 09.00 часа пред чи-
талището на Изворово.

Програмата ще бъде съпътствана с изложбата „Гер-
гьовден” на деца от детската градина в село Красен, из-
ложба на обреден хляб ”В търсене на изгубения вкус”, из-
ложба на животни, състезание за най-бързо стригане на 
овце и други инициативи. По вече утвърдена традиция 
фолклорният фестивал преминава при много добра ор-
ганизация и подчертан интерес.

Съвместен урок сред природата
Около 140 деца от ОУ 

„Христо Смирненски” и тех-
ните учители неотдавна учи-
ха, играха и се забавлява-
ха в гората заедно със слу-
жители на Държавно горско 
стопанство - Генерал Тоше-
во. Урокът на открито се със-
тоя по идея на директора на 
стопанството инж. Йордан-
ка Найденова и бе по повод 
Седмицата на гората.

След откриването на праз-
ника служителите на Дър-
жавното горско стопанство 
изненадаха децата с горски 
поход и много игри и заба-
вления. „За нас най-важно-
то беше децата да се заба-
вляват, но и да научат много 
нови неща за дърветата, за 
гората и нейните обитатели. 
Обяснихме им защо в гора-
та трябва да се пали огън са-

мо на определените за цел-
та места и колко е опасно да 
се оставят незагасени пла-
мъци, които могат да изпепе-
лят за часове любимите на 
всички дървета. За нас е ва-
жно да възпитаме тези, които 
идват след нас в любов към 
гората. Това е единствени-
ят начин да опазим зелено-
то богатство на България”, 
обясни инж. Найденова.

Вести
* ДО 7 МАЙ включително 

е крайният срок за подаване 
на заявки за участие в На-
ционалния конкурс за мла-
ди изпълнители на добру-
джански народни песни и 
кавал „Иван Георгиев”. Кон-
курсът ще бъде открит на 13 
май в с. Дъбовик. Право на 
участие имат изпълнители 
от 7 до 25-годишна възраст.
Пълният текст на статута е 
публикуван в миналия брой 
на вестник „Добруджански 
глас”.

* ДИРЕКЦИЯ „Бюро по 
труда” - Генерал Тошево, 
публикува на сайта на Об-
щината свободните работ-
ни места към миналата сед-
мица. За нашата община те 
са, както следва:

~ Генерал Тошево - кре-
дитен специалист (банка), 
образование средно.

~ Генерал Тошево - гро-
бар, образование основно.

~ Генерал Тошево - зе-
ленчукопроизводител, об-
разование начално.

~ Генерал Тошево - ра-
ботник в консервна фабри-
ка, образование основно.

~ Генерал Тошево - ра-
ботник в кухня, образование 
средно.

Повече информация мо-
же да получите в Дирек-
ция „Бюро по труда” - Ге-
нерал Тошево, или на тел. 
05731/45-15.

Световен ден на Земята

Отлична инициатива!
Ученици от клубовете 

„Био ферма Зеленчуци” и 
„Цветен рай” при ОУ „Хрис-
то Смирненски” раздадо-
ха на гражданите луксоз-
но изработени цветни лис-
товки „Земята е чудо! Па-
зете я”! В отвореното пис-
мо на децата е посочено: 
„Богатствата са за всички, 
но не неизчерпаеми - не ги 
пилейте! Почвата е плодо-
родна - не я унищожавайте 
с боклуци! Въздухът и во-
дата са жизнено важни - не 
ги замърсявайте! Всяко за-
садено дърво е лек за при-

родата! Всяка разумна по-
стъпка удължава живо-
та й! Ние, учениците от ОУ 
„Христо Смирненски” ви 
призоваваме - пазете при-
родата!”

Инициативата е посвете-
на на Световния ден на Зе-
мята - 22 април. За първи 
инициативата се отбеляз-
ва на тази дата през 1970 г. 
в САЩ и Канада. През 1990 
г. празникът на нашата пла-
нета е обявен за междуна-
роден, като България се 
включва в отбелязването 
му през 1993 г.

Обществени възпитатели

Обява на Общината
На основание чл.41 и чл.42 

от Закона за БППМН, чл.44, 
ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местна-
та администрация и Статут 
за Обществения възпита-
тел, Община Генерал Тоше-
во обявява:

І. Приема документи за 
определяне на обществени 
възпитатели, които са орга-
ни на Местната комисия за 
БППМН - Генерал Тошево.

Дейността на обществе-
ните възпитатели е регла-
ментирана с разпоредби-
те на чл.40-46 от Закона за 
борба срещу противооб-
ществените прояви на ма-
лолетните.

ІІ. Информация за изиск-
вания предвидени в норма-
тивните документи за опре-

деляне на обществени въз-
питатели, необходими до-
кументи, които следва да 
бъдат представени от кан-
дидатите за участие в оп-
ределянето, се предоставя 
всеки работен ден от 10.00 
до 11.00 часа и от 14.00 до 
15.00 часа в гр. Генерал То-
шево, ул. „Васил Априлов” 
№5, етаж ІV, стая 401.

ІІІ. Място и срок за подава-
не на документите за опре-
деляне на обществени въз-
питатели:

Документите за участие 
се подават в срок до 15.00 
часа на 18 май 2018 година 
включително на адрес: Об-
щина Генерал Тошево, гр. 
Генерал Тошево, ул. „Васил 
Априлов” №5, етаж ІV, стая 
401, лично от кандидатите.

Учебна евакуация
На 23 април в СУ „Н. Ва-

пцаров” се проведе практи-
ческо занятие за действие 
при бедствия, аварии, ката-
строфи и пожари. Проведе-
ното обучение бе на тема 
„Действие на пребиваващи-
те при възникване на земе-
тресение”.

В 11.15 часа е регистри-
ран земен трус, в резултат 
на който в сградата на учи-
лището има пропукване на 
стени, паднала мазилка и 
счупени прозорци. Прекъс-
нато е електрозахранването 

в учебното заведение. Пре-
биваващите в сградата я на-
пуснаха бързо и организира-
но, а членове на Българския 
младежки Червен кръст, за-
едно с медицинския работ-
ник оказаха помощ на двама 
„пострадали” ученици. Пър-
вият бе с рана на главата, 
причинена от падащ пред-
мет, а вторият с порезна ра-
на на десен лакът. Според 
наблюдаващите специали-
сти учениците са се справи-
ли много добре с учебната 
евакуация.
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- Комшия, къде си тръгнал с тая стълба, бе?
- Абе тръгнал съм аз, ама не да те свалям.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Престарял и много препатил дядо поучава внука си в 
деня на неговото пълнолетие:

- Запомни, че има основно три вида човеци на тоя свят, 
мойто момче. Едните правят какви ли не чудеса само и са-
мо да останат ергени. Другите си намират гаджета, та се 
виждат в чудо. Трети пък се женят и после цял живот се 
чудят какво стана!

Виц на броя

С мотошествие Клуб „Добруджански братя” и Обединени генералтошевски мотористи откриха мотосезона на 21 ап-
рил. Трудно може да се опише атмосферата на подобни събития, но със сигурност ревът на мощните двигатели, бун-
тарската музика и доброто настроение завладяха всички, дошли пред Общината. Очаквано стотици почитатели на дву-
колесните возила окупираха центъра на града и показаха уникални модели чопъри и пистови мотори. Мотото тази го-
дина е „Не на агресията на пътя!”

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 зана-
пред. Всеки четвъртък може да прочетете цветния ва-
риант на новия брой на вестника!

Лятната академия

Правилата за прием
Правилата за приемане 

на деца и ученици в Лятна 
академия „Патиланци” към 
ЦПЛР-Център за работа с 
деца” - Генерал Тошево, са 
както следва:

Лятна академия „Патилан-
ци” ще приема деца и учени-
ци с постоянен или настоящ 
адрес на Генерал Тошево. 
Лятна академия „Патиланци” 
ще бъде открита на 4 юни и 
ще продължи до 31 август 
2018 г. всеки работен ден от 
08.30 до 12.30 часа. В Лятна 
академия „Патиланци” ще се 
приемат деца навършили 7 
години или навършващи тол-
кова през настоящата годи-
на и ученици навършили и 
навършващи 11 години през 
2018 г. Заявления до Ди-
ректора за записване на де-
те/ученик ще се подават до 
31 май за текущата година 
всеки работен ден от 08.00 
до 12.00 часа и от 13.00 до 
17.00 часа на адрес: Генерал 
Тошево, ул. „Г. С. Раковски” 
№14. Заявленията ще бъдат 
входирани и децата ще бъ-
дат записани по реда на по-
даване на заявление. При 
записване на 100 деца/уче-
ници приемът за посещение 
на лятната академия се пре-
кратява. С подаването на за-
явление за записване, роди-
телят дава съгласие детето 
му да бъде снимано и сним-
ките да се публикуват в стра-

ницата на институцията в со-
циалната мрежа Фейсбук и 
местния печат. Всяко дете/
ученик посещаващо занима-
нията е задължено да идва и 
да си отива с придружител. 
Родителите, които нямат 
възможност да придружават 
децата си, подписват декла-
рация, че разрешават дете-
то им да се придвижва са-
мо от дома си до ЦПЛР-ЦРД 
и обратно след приключване 
на заниманията. Всяко дете/
ученик посещаващо акаде-
мията задължително участ-
ва в груповите занимания и 
планираните дейности за де-
ня. При изискване на мате-
риали и консумативи, извън 
осигурените от организато-
рите, децата и учениците по-
сещаващи ЛА „Патиланци” 
са длъжни да носят от вкъ-
щи. Всяко дете/ученик посе-
щаващо академията носи от-
говорност за вещите си. За-
бранява се на децата, посе-
щаващи ЛА „Патиланци”, да 
носят таблети и друга скъ-
па техника. За връзка с ръ-
ководството и учителите се 
използва телефон 0885/669-
915. При агресивно поведе-
ние и извършване на дей-
ствия неотговарящи на въз-
растта на децата, вербална 
агресия и нецензурен език, 
нарушителите се изключват 
от посещение на ЛА „Пати-
ланци.

„А” областна футболна група

Истинска катастрофа
Само така може да се 

определи загубата с 0:10 
на „Дружба” Люляково на 
собствен терен от вто-
рия в класирането „Орло-
вец 2008” - Победа. Вярно 
е, че футболистите на По-
беда излязоха с единстве-
ното намерение да побе-
дят, но футболистите на 
„Дружба” се оказаха дос-
та дружелюбни и това до-
веде до разгромната загу-
ба. На свой ред „Спортист 

2011” Генерал Тошево в 
този кръг показа съживя-
ване и съвсем закономер-
но победи „Албена `97” в 
Оброчище. Другите резул-
тати в ХVІІІ кръг на Зона 
„Изток” завършиха при ре-
зултати: „Интер” Добрич - 
„Христо Ботев” Стожер 2:1, 
„Устрем-Д” Дончево - „Ло-
зенец 2015” Лозенец 2:2, 
„Добруджански спортист” 
Стефан Караджа - „Рилци” 
Добрич 1:1

Временно класиране
1. „Лозенец 16 14 2 0 53:7 44
2. „Орловец” 15 12 1 2 54:5 37
3. „Устрем-Д” 16 10 1 5 34:16 31
4. „Христо Ботев” 16 10 0 6 35:25 30
5. „Добр. спортист” 16 9 2 5 35:18 29
6. „Интер” 15 8 1 6 28:18 25
7. „Спортист 2011” 16 7 2 7 29:22 23
8. „Албена” 17 5 2 10 17:41 17
9. „Нефтяник” 15 2 3 10 15:32 9
10. „Дружба” 16 1 1 14 14:73 4
11. „Рилци” 16 1 1 14 10:67 4

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно пчелни отводки. Справки на тел. 

0888/671-032.
ПРОДАВАМ дворно място с площ 750 кв. м. с вода в 

Генерал Тошево, ул. „Добруджа” №35. Справки на тел. 
0885/934-827.

КУПУВАМ земеделска земя (10-15 декара) в земли-
щата на селата Преселенци, Люляково, Василево, Гори-
ца, Малина, Писарово, Присад, Равнец, Пленимир, Къ-
пиново, Изворово, Снягово и Кардам. Справки на тел. 
0888/565-256.

Пак дрогиран на пътя
Полицейски автопатрул 

спрял миналата седмица за 
проверка лек автомобил „Ау-
ди”, управляван от 20-годиш-
ния А. М. от Генерал Тоше-
во. При тест за наркотич-
ни вещества се оказало, че 
младежът е седнал зад во-

лана, след като се е напушил 
с марихуана. По случая е об-
разувано бързо полицейско 
производство, съобщават от 
пресцентъра на Областна-
та дирекция на МВР. За съ-
жаление напоследък такива 
случаи зачестиха.

Условни присъди
 Районният съд в Генерал 

Тошево призна за виновни и 
осъди двама ирански и де-
вет иракски граждани за то-
ва, че в условията на про-
дължаващо престъпление 
през ГКПП Кулата и ГКПП 
Калотина влезли през грани-
цата на страната без разре-
шение на надлежните органи 
на властта, и на 5март 2018 
г. на ГКПП Кардам излезли 
през границата на страната 
също без разрешение на на-

длежните органи на властта.
Съдът им наложи следни-

те наказания: „Лишаване от 
свобода” за срок от 8 месе-
ца, като отлага изтърпяване-
то на така наложеното нака-
зание за срок от 3 години и 
глоба в размер на 200 лева. 
От наказанията „Лишаване 
от свобода” се приспада вре-
мето за предварителното за-
държане. Всички подсъдими 
са осъдени да заплатят сто-
рените по делото разноски.

Кражба на 30 ярета
Кражба в землището на село Чернооково е извърше-

на между 22 и 23 април, съобщават от полицията. Сигна-
лът е подаден в Районното полицейско управление в Ге-
нерал Тошево в 08,30 часа на 23 април. Неизвестен до 
редакционното приключване на броя извършител е про-
никнал в неукрепено заграждение в частен имот в селото 
и е задигнал 30 ярета. По случая е образувано досъдеб-
но производство.

Поход „По пътя на Ботевата чета”

Възможност за участие
До 11 май се приемат за-

явки за участие в 72-рия на-
ционален туристически по-
ход „По пътя на Ботевата 
чета - Козлодуй - Околчи-
ца `2018”. Областният упра-
вител Красимир Кирилов из-
прати писмо до общините в 
Област Добрич, в което ин-
формира за организацията 
по провеждането на похо-
да, информират от пресцен-
търа на Областната управа. 
В информацията е посочено 
още, че основен организатор 
на туристическата проява 
е Областната администра-
ция във Враца. Походът ще 
се състои от 27 май до 2 юни 
2018 г. по 120-километровия 
път от Козлодуйския бряг до 

връх Околчица. През насто-
ящата година проявата, от-
белязваща 142-годишнина-
та от подвига на Ботев и че-
тата му, ще бъде под патро-
нажа на председателя на На-
родното събрание Цвета Ка-
раянчева.

В тазгодишния поход мо-
гат да вземат участие всич-
ки групи ученици, туристи-
чески дружества, клубове и 
секции по туризъм с неогра-
ничен брой участници. Могат 
да се включат индивидуални 
участници и самостоятелни 
групи. Заявки се приемат до 
11 май на електронна поща: 
obl-vr@vratsa.government.bg 
- Областна администрация 
Враца.


