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Нови три проекта за енергийна ефективност
Община Генерал Тошево 

кандидатства с три допъл-
нителни проекта за повиша-
ване енергийната ефектив-
ност на сградния фонд в гра-
да. Трите проекта са на обща 
стойност 3 226 601 лв. с ДДС 
и при одобрение ще се реа-
лизират в рамките Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж“ 2014 - 2020, Процедура 
BG16RFOP001-2.002 - Енер-
гийна ефективност в пери-
ферните райони - 2.

Първият входиран проект 
е „Повишаване на енергий-
ната ефективност в общест-
вени сгради, с адреси: ул. 
“Д. Благоев” № 6 - сградата 
на Пожарна безопасност и 
защита на населението; ул. 
“Васил Априлов” №18 - Ди-
рекция “Социално подпома-
гане”, ул. „Трети март“ № 8 
А - Гранично управление - 
град Генерал Тошево и мно-
гофамилни жилищни сгра-
ди, с адреси: ул. “Васил Ап-
рилов” № 2, ул. “Трети март” 
№ 10“, в гр. Генерал Тоше-
во“. Общата му стойност е 1 
199 910.55 лв., (съфинанси-
ране от ГД ПБЗН - София - 
26 643.30лв).

Второто проектно начина-
ние е „Повишаване на енер-
гийната ефективност в сгра-
дата на Районен съд - Ге-

нерал Тошево, ул. “Опъл-
ченска” № 1 и многофамил-
ни жилищни сгради в гр. Ге-
нерал Тошево, с адреси: ул. 
“Васил Априлов” № 4, ул. 
“Трети март” № 6 и ул. “Тре-
ти март” № 38“. Безвъзмезд-
ното финансово обезпечава-
не на предвидените дейнос-
ти е в размер на 1 197 809.94 
лв. с ДДС.

Третият проект е „Повиша-
ване на енергийната ефек-
тивност в многофамилни жи-
лищни сгради, с адреси: ул. 

«”Раковски” № 1, ул. “Ал. Ди-
митров” № 3, ул. “Станьо Ми-
лев” № 15 в гр. Генерал То-
шево“. Заложените средства 
за него са 828 880.69 лв. с 
ДДС.

Основните цели на про-
ектите са намаление на по-
треблението на електриче-
ска енергия чрез въвеждане 
на енергоспестяващи мерки 
в сградите, постигане на по-
чиста околна среда чрез на-
маляване на вредните еми-
сии на парникови газове в ат-

мосферата.
До момента по Оператив-

на програма „Региони в рас-
теж“ 2014 - 2020 Община Ге-
нерал Тошево има разпи-
сани договори за въвежда-
не на мерки за енергийна 
ефективност на 6 жилищни 
и 6 административни сгра-
ди, на обща стойност мал-
ко над 4 800 000 лева. Го-
ляма част от дейностите по 
тяхното изпълнение вече са 
приключили, а други са в на-
преднал етап.

Поклон пред саможертвата на въздушните асове
кап. Венко Савов и ст. л-т Йордан Тенчев

На 27 август в деня на на-
ционален траур в памет на 
жертвите на трагедията край 
Своге, град Генерал Тошево 
почете паметта на кап. Венко 
Савов и ст. л-т Йордан Тен-
чев, които през далечната 
вече 1986 година извършиха 
подвиг, който и до днес про-
дължава да вдъхновява.

Кметът на Община Гене-

рал Тошево Валентин Ди-
митров, неговият заместник-
кмет Георги Георгиев, служи-
тели от Общинска админи-
страция, признателни граж-
дани, деца и близки и колеги 
се поклониха пред героизма 
на двамата летци. В свои-
те слова по случая кметът и 
заместник-кметът изтъкнаха 
важността на взетото от кап. 

Венко Савов и ст. л-т Йордан 
Тенчев решение, превърна-
ло ги в наши герои, които ни-
кога няма да бъдат забраве-
ни.

На 27 август преди 32 го-
дини военните летци са се 
разбили със самолет МИГ-
21У. Пилотите са имали въз-
можност да се спасят, но с 
риск самолетът да се вреже 

в пълните с работници цехо-
ве на Обувен завод, нами-
ращ се в съседство. Капитан 
инж. Венко Ангелов и старши 
лейтенант инж. Йордан Тен-
чев са рискували собствения 
си живот и са извели самоле-
та извън пределите на града, 
спасявайки по този начин жи-
вота на жители на града.

В близост до лобното им 
място, през 1996 година, по 
инициатива на общината и 
със съдействието на поделе-
ние 28770 в Балчик, беше от-
крит паметник на двамата ге-
рои. Всяка година пред него 
се полагат венци и цветя.

Двамата летци са удосто-
ени посмъртно със звание-
то “Почетен гражданин” през 
2000 г., техните имена носят 
и две улици в града.

Венко Савов е роден на 6 
август 1952 г. в Горна Оря-
ховица. Старши пилот пър-
ви клас. През 1985 г. е за-
вършил квалификационен 
курс във Военната акаде-
мия “Юрий Гагарин” в Мос-
ква. През август 1986 г. е 
назначен като щурман в по-
делението в Балчик.

Йордан Тенчев е роден на 
11 януари 1960 г. в Монтана. 
Старши пилот втори клас. 
През 1985 г. е изпратен в 
поделението в Балчик.

Снимка за спомен по време на поклонението пред подвига и саможертвата на летци-
те-герои

Сградата на Дирекция “Социално подпомагане” която може да бъде санирана

Да изчистим България!
Общинска администра-

ция - град Генерал Тошево 
уведомява всички граж-
дани, учреждения и фир-
ми, че инициативата “Да 
изчистим България заед-
но” през 2018 г. ще се про-
веде на 15.09.2018 год.

Желаещите да се вклю-
чат в почистването на об-
ществени територии като 
междублокови простран-
ства, района около до-
ма или офиса, спортни и 
детски площадки, зелени 
и горски площи, дерета и 
др. могат да го направят 
на обявената дата.

Чували и ръкавици за 
района, който желаете 
да почистите като добро-
волец, може да получите 
лично на 15.09.2018 год. в 
08:30 часа пред сградата 

на Общинска администра-
ция, като съответно Ви се 
посочи място за разпола-
гане на събираните отпа-
дъци, които общината ще 
има ангажимент да изво-
зи.

Общинска администра-
ция - град Генерал Тошево 
възнамерява да извърши 
почистването на общин-
ски зелени площи - де-
ре, пасища и мери, които 
са разположени в близост 
до Гробищните паркове на 
гр. Генерал Тошево. По-
чистването ще започне от 
09:00 часа на 15.09.2018 
год. от моста пред Гро-
бищния парк.

Сборен пункт 08:30 часа 
пред сградата на Общин-
ска администрация - град 
Генерал Тошево.

Заедно можем повече!
Включете се в почистването на 15.09.2018 година!

Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Събития в общината
през месец септември

6 септември (четвър-
тък):

* Събор и фолклорен 
празник „Славеи пеят“ в 
село Пчеларово;

* Патронен празник на 
НЧ „Съединение - 1943“ - 
село Изворово;

* Откриване на паметна 
плоча в село Спасово на 
загиналите във войните за 
национално обединение 
(датата все още не е окон-
чателно потвърдена);

7 септември (петък):
* Откриване на двуднев-

ния събор на преселници-
те от Северна Добруджа в 
село Дъбовик. Кръгла ма-
са;

8 септември (събота):
* Втори ден на събор на 

преселниците от Северна 
Добруджа в село Дъбовик. 
Фолклорно надпяване на 
състави от североизточна 
България;

9 септември (неделя):
* Фолклорен празник в 

село Сноп;
15 септември (събота):
* Кампания „Да изчис-

тим България за един ден“ 
в Генерал Тошево;

* Празник на плодороди-
ето „Кардамска есен“ в се-
ло Кардам;

17 септември (поне-
делник):

* Откриване на новата 
учебна 2018/2019 година 
в училища и детски гра-
дини;

18/19 септември (втор-
ник/сряда)

* Културни празници 
„Албена“ в Генерал Тоше-
во;

22 септември (събота):
* Откриване паметник 

на Васил Левски в Генерал 
Тошево, градски парк;

25 септември (втор-
ник):

* Беседи по повод 78 го-
дини от възвръщане на 
Южна Добруджа в преде-
лите на България;

Акценти:
“Попитай кмета” в село Красен - стр. 2
Да пожертваш себе си… - стр. 3
Родолюбиви българи почистиха гроба 
на ген. Ст. Тошев - стр. 3
Турнир по мини футбол в Генерал Тошево - стр. 4
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В края на месец август инициативата
“Попитай кмета” се проведе в село Красен

В самия край на месец ав-
густ - на 31 се проведе поред-
ната 31 среща от инициатива-
та “Попитай кмета”. Този път 
изнесената приемна на кмета 
на Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров, се про-
веде в село Красен.

В местното читалище, къ-
дето беше срещата присъст-
ваха около 20 души, които с 
интерес и нетърпение очак-

ваха гостуването на Валентин 
Димитров. По традиция ини-
циативата “Попитай кмета” 
започна с даването на кратки 
отговори на въпроси, поста-
вени по време на последното 
подобно събитие, провело се 
преди месец в село Росица.

Веднага след това кметът 
Валентин Димитров преми-
на към отчета за извършено-
то от Общинска администра-
ция през месец август. Изми-
налите 30 дни определено не 
бяха богати откъм събития, 
предвид отпускарския сезон в 

този летен месец, но въпреки 
това градоначалникът открои 
няколко основни пункта.

Като част от програмата 
на културния календар през 
месец август бяха посочени 
провеждането на юбилейно-
то двадесето издание на Доб-
руджански фолклорен събор 
“Богородица”, честването на 
130-годишнината от рождени-
ето на великата българска по-

етеса Дора Габе и отбелязва-
нето на датата 27 август, на 
която преди 32 години двама-
та летци - кап. Венко Савов и 
ст. л-т Йордан Тенчев загиват 
при авиокатастрофа край Ге-
нерал Тошево, спасявайки 
стотици мирни граждани.

През месец август Общи-
на Генерал Тошево канди-
датства с три допълнител-
ни проекта за повишаване 
енергийната ефективност на 
сградния фонд в града. Три-
те проекта са на обща стой-
ност 3 226 601 лв. с ДДС и 

при одобрение ще се реали-
зират в рамките Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж“ 2014 - 2020, Процедура 
BG16RFOP001-2.002 - Енер-
гийна ефективност в пери-
ферните райони - 2.

Като предстоящо през ме-
сец септември, кметът Вален-
тин Димитров изтъкна някол-
ко пункта, като отново култур-
ните събития надделяват. На 

6 септември ще се проведе 
Събор и фолклорен празник 
„Славеи пеят“ в село Пчела-
рово. На същата дата е и па-
тронният празник на НЧ „Съе-
динение - 1943“ в село Изво-
рово. На 7 и 8 септември ще 
се проведе двудневния съ-
бор на преселниците от Се-
верна Добруджа в село Дъбо-
вик. Ден по-късно в село Сноп 
има фолклорен празник, а на 
15 е кампанията “Да изчистим 
България заедно” и Празник 
на плодородието „Кардамска 
есен“ в село Кардам. На 17 

ще бъде открита новата учеб-
на година, а през следващите 
два дни ще се проведат дни-
те от Културни празници „Ал-
бена“ в Генерал Тошево. На 
22 септември е откриването 
на паметник на Васил Левски 
в града.

В същото време ще про-
дължи работата по ремонт-
ните дейности на читалище-
то в село Сноп и кметството в 
село Градини. Ще бъде запо-
чнат ремонт и на три обекта 
в село Красен - на пенсионер-
ския клуб, здравната служба 
и лятната кухня в къмпинга на 
селото.

В края на срещата дойде и 
най-интересната част, в коя-
то гостите имаха възможност-
та да зададат своите въпроси 
към кмета.

Основните въпроси на жи-
телите на село Красен бяха 
свързани с проблема с дуп-
ките по улиците, състояни-
ето на тротоарите, почист-
ването на гробищния парк и 
стартирането на ремонтни-
те дейности в пенсионерския 
клуб и здравната служба. Ня-
кои от присъстващите се оп-
лакаха от нашествието на гъ-
сеници и вредители, които 
унищожават дърветата и рас-
тенията по централната ули-
ца на селото, а един от гости-
те в залата предложи на язо-
вир Дрян да бъдат изградени 
детски и спортни площадки 
и атракции, които да привли-
чат още повече хора. Полу-
чи се ползотворна дискусия, 
в която кметът Валентин Ди-
митров отговори изчерпател-
но на всички въпроси, давай-
ки в същото време гаранции и 
обещания за разрешаването 
в най-кратки срокове казуси.

По време на инициативата “Попитай кмета” много от жителите на село Красен зада-
доха своите въпроси към управляващите

Обява за цени на дървесина през 2018г.
на Министерство на земеделието, храните и горите 

“Североизточно държавно предприятие” ДП 
ТП - “Държавно горско стопанство” - Генерал Тошево

Относно осигуряване на 
дърва за огрев за населени-
ето през 2018 година.

Във връзка с писмо рег. 
индекс №4369/16.08.2018г. 
на “Североизточно държав-
но предприятие” ДП - град 
Шумен и писмо с рег. ин-
декс №91-995/13.08.2018г. 
на заместник-министъра на 
земеделието, храните и го-
рите, уведомяваме, че оп-
ределения обем дървесина 

през 2018 година, предвиден 
за продажба по реда на чл. 
71, ал. 1, т.4 и чл. 71, ал.2, т. 
1б.“а” от Наредба за услови-
ята и реда за възлагане из-
пълнението на дейности в 
горските територии - дър-
жавна и общинска собстве-
ност и за ползването на дър-
весина и недървесни горски 
продукти е както следва: Об-
щина Генерал Тошево - 4321 
пр.куб.м.

Съгласно утвърден це-
норазпис от директора 
на “СИДП” ДП - град Шу-
мен с писмо рег. индекс 
№6746/13.12.2017г. в сила 
от 01.01.2018г., цената за 
продажба на дървесина по 
реда на чл. 71, ал. 1, т.4 от 
Наредба за условията и ре-
да за възлагане изпълнение-
то на дейности в горските те-
ритории - държавна и общин-
ска собственост и за ползва-

нето на дървесина и недър-
весни горски продукти е как-
то следва:
•	Широколистни - твърди: 43 

лв. без ДДС за един прос-
транствен кубичен метър;

•	Широколистни - меки: 32 
лв. без ДДС за един прос-
транствен кубичен метър;

•	Акация: 38 лв. без ДДС за 
един пространствен куби-
чен метър;
Инж. Йорданка Найденова
Директор на “Територи-

ално поделение държавно 
горско стопанство” - град 

Генерал Тошево

Земеделието се завръща към българските
сортове пшеница на ДЗИ

Земеделските производи-
тели започват да се връщат 
към семената за посев, се-
лектирани в България. Това 
заяви проф. Иван Киряков - 
завеждащ секция „Селекция 
на зърнено-житните и бобо-
вите култури” в Добруджан-
ския земеделски институт.

„През последните години 
имаше доста стабилен отлив 
към вносните сортове, но зе-
меделците започнаха да се 
връщат към нашата селек-
ция. Много се търсят сорто-

вете на ДЗИ “Енола”, “Коса-
ра” и “Калина”. Просто сто-
паните видяха, че са добри”, 
заяви проф. Иван Киряков. 
Специалистът допълни, че 
родните сортове са подбра-
ни при нашите метеороло-
гични условия в Добруджа, 
за разлика от чуждите, и са 
подлагани на екстремни ус-
ловия през годините.

През тази пролет проблем 
при посевите е била появата 
на кафявата ръжда. Родни-
те сортове обаче са се ока-

зали много по-устойчиви на 
ръждите и маната, отколко-
то чуждите селекции. Проф. 
Иван Киряков съветва земе-
делците да сеят поне един 
сорт българска селекция, за 
да им се гарантира стабил-
ност.

Агротехническите сроко-
ве за сеитба на есенниците 
стартират около 10 септем-
ври, в зависимост от района. 
За Добруджа оптималните 
срокове са 25 септември до 
25 октомври. По думите на 

проф. Киряков в Добруджа 
не трябва да се сее по-рано 
от 22 - 23 септември, защо-
то има опасност от развитие 
на житни мухи и листни въш-
ки, които може да доведат до 
появата на вируси.

Тази година ДЗИ предла-
га 13 сорта обикновена зим-
на пшеница. Между тях са 
висококачествените “Мери-
лин”, “Лазарка”, “Галатея” и 
“Пчелина”.

По материали на 
областните медии

Мерки за превенция
на африканската чума

Във връзка с постоянни-
те промени в епизоотичната 
обстановка в Европейския 
съюз и опасността от зася-
гане на България от Афри-
канска чума по свинете Бъл-
гарската агенция по безо-
пасност на храните (БАБХ) 
повишава нивото на мерки, 
които взема с цел превен-
ция на заболяването.

От 21.08.2018 г. 
със заповед № РД 11-
1638/21.08.2018г. на изпъл-
нителния директор на БА-
БХ е въведен засилен кон-
трол в:

1. заведения за общест-
вено хранене (ЗОХ);

2. обекти за междинно 
съхранение на СЖП и мо-
торни превозни средства за 
превоз на СЖП;

При проверките се об-
хваща начина на отделяне, 
идентифициране и просле-

дяване на всички отпадъци 
от храни от животински про-
изход (вкл. и кухненските 
отпадъци), наричани стра-
нични животински проду-
кти (СЖП). Проверяват се 
условията на съхранение и 
начина на унищожаване на 
СЖП и в двата вида обекти.

Задължително е унищо-
жаването на всички СЖП 
да става чрез обезврежда-
не по методите, посочени 
в Регламент (ЕО) № 1069/ 
2009 в екарисаж или в ин-
сталации за изгаряне и съв-
местно изгаряне, регистри-
рани в областните дирек-
ции по безопасност на хра-
ните.

През първата седмица от 
действието на заповедта са 
извършени 177 проверки. 
Издадени са 69 предписа-
ния за отстраняване на кон-
статирани несъответствия.

Започна жътвата на
слънчоглед в областта

В началото на минала-
та седмица в региона започ-
на жътвата на слънчогледа. 
Според данни на Областна 
дирекция “Земеделие” - град 
Добрич, най-напред жътвата 
е започнала в община Бал-
чик, а след това и в общини-
те Генерал Тошево, Кавар-
на и Шабла. При малко пове-
че от 10% прибрана реколта, 
средните добиви вървят око-
ло 255 килограма от докер.

Най-високи добиви към мо-
мента са регистрирани имен-
но в община Генерал Тоше-

во - малко над 300 килограма 
от декар. Подобни са резул-
татите и в Каварна. В Шабла 
обаче добивите са около 200 
килограма от декар. В област 
Добрич през тази година са 
засети общо 724 168 дека-
ра слънчоглед. Земеделски-
те производители се надяват 
хубавото време да се задър-
жи и до десетина дни жътва-
та да приключи успешно. Оч-
акванията са крайните доби-
ви да бъдат малко по-висо-
ки от тези през миналата го-
дина.

Национална агенция за приходите

Заплата в “плик”
В последните седмици 

все по-голяма популярност 
набира кампанията на На-
ционална агенция за прихо-
дите Заплата в “плик”. Ини-
циативата има за цел да 
предпази гражданите от не-
правомерното заплащане 
и осигуряване на по-нисък 
от реалния доход, който те 
получават. Какво трябва да 
знаят всички работещи:

* Когато не Ви осигу-
ряват на реалния доход 
и вземате заплатата си в 
плик:

- се лишавате от много 
възможности, които не може 
да ползвате в бъдеще, като 
майчинство, болнични, обез-
щетение при безработица и 
пенсия;

- работодателят Ви не 
внася реалните осигуровки 
и данъци и по този начин на-
рушава закона;

- цялото общество полу-
чава по-малко средства от 
тези, които му трябват, за да 
функционира нормално;

* Когато не Ви осигуря-
ват върху реалния доход, 
губите своите права:

- ще работите по-дъл-
го време до пенсия и ще се 
пенсионирате по-възрастен;

- ще имате много по-ни-
ски доходи, ако се разбо-
леете, останете без работа 

или излезете в майчинство. 
Причината е, че размерът 
на болничните, включител-
но т.нар. “майчински”, е про-
цент от официалната работ-
на заплата;

- ще получавате по-ни-
ска пенсия при достигане на 
възраст и стаж за пенсиони-
ране, защото сте се осигуря-
вали върху по-нисък доход;

- ще бъдат ощетени и Ва-
шите родители - и те ще по-
лучават по-ниски пенсии. 
Със средствата, които по-
стъпват в държавата от за-
платата Ви днес, се изпла-
щат техните пенсии;

ще получавате по-трудно 
или по-малък кредит от бан-
ка, когато Ви трябва;

Плащането на заплата в 
плик и внасянето на осигу-
ровки и данъци върху по-
малко, отколкото получава-
те реално, не позволява на 
държавата да защити Ва-
шите интереси. На сайта на 
НАП - www.nap.bg всеки мо-
же да провери дали трудо-
вият му договор е бил обя-
вен пред държавата и как-
ва заплата е посочил рабо-
тодателят - реална или не. 
При нарушения, сигнализи-
райте на телефон 0700/18 
700 - за връзка с НАП и 
0700/17 670 - за връзка с Ин-
спекция по труда.
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На 30 август в град Гене-

рал Тошево се проведе обу-
чителен семинар на библи-
отекарите от Област До-
брич. Лекцията беше на те-
ма “Ефективни екипи” и за-
сега теми, свързани с дей-
ността на служителите в 
регионалните и читалищни 
библиотеки от областта. 
Паралелно със семинара, ко-
легите имаха възможността 
да посетят музея на Дора Га-
бе в село Дъбовик и да изслу-
шат беседа за живота и де-
лото на великата българска 
поетеса. След това групата 
посети и село Красен и раз-
гледа музейната сбирка на 
Йордан Йовков.

Почистеният гроб на генерал Стефан Тошев

Момент от посещението на патиланците в музея на Дора Габе

Кратки новини
По бързото производ-

ство на Районната проку-
ратура в Генерал Тошево е 
осъден иранският гражда-
нин Бахтияр Ф., който пре-
минал нелегално българ-
ската граница не през оп-
ределените за това места. 
За извършеното престъп-
ление състав на Районния 
съд в Генерал Тошево му е 
наложил 8 месеца лишава-
не от свобода ефективно.

За същото престъпле-

ние той вече е бил осъж-
дан по наказателно дело 
на Районния съд в Слив-
ница, който му е наложил 
наказание 4 месеца ли-
шаване от свобода. Иран-
ският гражданин се е при-
знал за виновен и е склю-
чил споразумение, което 
Районният съд в Генерал 
Тошево е одобрил. Спора-
зумението не подлежи на 
обжалване и е със сила на 
присъда.

Да пожертваш себе си…
Полковник Иван Апосто-

лов е един от емблематични-
те български военни пилоти 
от випуск 1961г. от летище-
то в град Балчик. След това 
става началник на варненския 
аероклуб и през 90-те години 
става известен като първи-
ят пилот на мотоделтапла-
нер в курорта Албена. Дваде-
сет и една години той е бил в 
бойната авиация, пилотирай-
ки реактивен самолет “МИГ 
- 21”. Има над 2000 летател-
ни часа. Като инструктор 
пък повече от четири години 
е обучавал курсанти.

Вече се е отдал на люби-
мо занимание - пише книги 
за българската военна авиа-
ция. Особено внимание полк. 
Иван Апостолов отделя на 
изключително чувствител-
ната тема за катастрофи-
те във военната ни авиация. 
Именно в тази насоченост 
пише и първата си книга “На 
границата на невъзможното” 
- Спомени на един военен пи-
лот. Изданието се появява на 
пазара през 2010 година.

Сега полковникът подгот-
вя нова книга. В нея място 
ще намери и подвигът на два-

мата пилоти - кап. Венко Ан-
гелов и ст. л-т. Йордан Тен-
чев, които преди 32 години се 
разбиха край град Генерал То-
шево. Преди няколко дни в ре-
дакцията на вестник “Добру-
джански глас” пристигна само 
кратък откъс от това, кое-
то полковник Иван Апостолов 
ще напише в новата си книга. 
Публикуваме го без редактор-
ска намеса.

“Датата е 27 август 1986 го-
дина. На военното летище Бал-
чик се изпълняват учебно-тре-
нировъчни полети със самоле-
ти МиГ-21У за атака по ниско-
летяща цел. Целта е също са-
молет МиГ-21У. В атакуващия 
самолет са капитан Венко Ан-
гелов Савов - инструктор и 

старши лейтенант Йордан Те-
нев Тенчев - обучаем.

При един от заходите за ата-
ка самолетът им рязко се на-
клонява и се устремява към зе-
мята. Време за катапултиране 
има. Това пилотът може да на-
прави още първата секунда. А 
те имат шест секунди до съп-
рикосновението със земята. 
Под тях е град. В момента те 
не мислят кой е той. Населе-
но място е. Без да се съгласу-
ват помежду си, за това време 
няма, те вземат решение да не 
напущат самолета, а да го от-
клонят от населеното място. 
С пълното съзнание, че за тях 
време няма да има. И го на-
сочват извън населеното мяс-
то. Едва успяват да се добе-

рат до покрайнините му извън 
сградите и самолетът се раз-
бива в земята. А съвсем близ-
ко до мястото на катастрофата 
е имало цех с работници. Това 
е град Генерал Тошево.

Всичко това е казано накрат-
ко. Много кратък е бил момен-
тът на вземане на решение, но 
много дълъг е бил периода на 
възпитание на тези двама мъ-
же. Да се отречеш от себе си. 
Да оставиш родители, съпру-
га, деца. Това е изключител-
но трудно решение. Решение, 
което е взето още в училищни-
те години, още в курсантските 
години. Решение взето благо-
дарение на възпитателната 
дейност на родители, учители, 
общество.

Признателните граждани 
на град Генерал Тошево са ги 
удостоили като почетни граж-
дани на града, назовали са две 
улици на техните имена, по-
строили са паметник на място-
то на съприкосновението със 
земята. Всяка година на 27 ав-
густ кметството организира по-
клонение пред паметника. По-
сетителите са колеги, гражда-
ни, и най-важното, деца и уче-
ници.

Там край Генерал Тошево 
до едно крило на самолет се 
извисява Величието на двама 
български военни пилоти. Ве-
личие при което те отиват във 
Вечността и остават завинаги 
символ за възпитание на под-
растващото поколение”.

Родолюбиви българи почистиха
гроба на ген. Стефан Тошев

За никого не е тайна, че 
гробищните паркове в цялата 
страна са оставени на произ-
вола на съдбата и са буквал-
но в окаяно състояние. Макар 
да имат собственици, които 
би трябвало да се грижат за 
поддръжката и вида им, глед-
ката не е особено приятна. 
Гробовете често се рушат и 
“изчезват” под огромните бу-
рени или стават жертва на 
безсъвестни граждани, които 
ги поругават и разрушават.

Тези на исторически лично-
сти, дали много за България, 
също не са подминати от тъж-
ната действителност. Наско-
ро писателят Михаил Кунчев 
поде инициативата да почист-
ва гробовете на видни бълга-
ри, пролели кръвта си за ро-
дината. “Да докажем на деца-
та си, че кръвта вода не ста-
ва”, това призовава Михаил 
Кунчев, превърнал се в ини-
циатор на кампанията „Оси-
нови герой“.

„Личната ми кампания е да 
“осиновя” и да почиствам ре-
довно гроба на един от най-
големите си герои - генерал 
Стефан Тошев“. Това напи-
са писателят Михаил Кунчев 
в една от социалните мрежи 
и публикува видео на иници-
атива, която призовава към 
„осиновяването на герои“, 
забравени под буренясали 
гробове, за които никой не се 
грижи.

„Ще се радвам да послед-
вате примера ми и заедно да 
си припомним и да покажем 
на децата си, че кръвта вода 
не става. А пролятата за сво-
бода кръв не съхне. Никога! 
Трябват само два часа труд и 
категоричният ни отказ да ос-
тавим героите си забравени и 
омерзени“, допълва той и за-
едно със свой приятел плеви 
огромни бурени и тръни от по-
следното място, но което по-
чива генерал Стефан Тошев, 
разгромил руско-румънските 

войски в Добруджа като глав-
нокомандващ Трета българ-
ска армия.

Освен бурна растител-
ност, гробът е зарит и с раз-
лични боклуци - найлони, 
стари метли и други. Надпи-
сът на надгробната плоча не 
се чете, потънал под кал и 
мръсотия.

Инициативата на писателя 
се приема особено положи-
телно, а самият той се надява 
на последователи. След него 
и актрисата Снежина Петро-
ва „осинови герой“ и почисти 
запуснат гроб на значими за 
българския народ хора.

В знак на благодарност 
кметът на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров 
изпрати поздравителен ад-
рес, придружен от плакети с 
герба на общината.

Част от текста е взаим-
стван от интервю с Михаил 

Кунчев пред електронната 
медия bulgariq.utre

Интересни посещения на децата от ЛА
“Патиланци” в Дъбовик и Красен

В началото на минала-
та седмица децата от Лятна 
академия “Патиланци” има-
ха възможността да гостуват 
в село Дъбовик и да разгле-
дат музея на великата бъл-
гарска поетеса Дора Габе 
в местното читалище. Екс-
курзията беше организира-
на във връзка с отбелязва-
нето на 130-годишнината от 
рождението на дъщерята на 
Златна Добруджа.

Първо патиланците се на-
сладиха на наредената във 
фоайето изложба от рисун-
ки по стихове на поетесата, 
а след това и на музейните 
експонати. Децата с удивле-
ние разглеждаха личните ве-
щи на Дора Габе и нейни-
те снимки, докато кметът на 
село Дъбовик Стоянка Пър-
вева разказваше интересни 

факти и истории от живота 
на талантливата поетеса.

След посещението в музея 
на Дора Габе остана време и 
за игри и забавления. Те се 
случиха на площадката в 
двора на читалището, къде-
то малко преди това децата 
положиха цветя пред памет-
ника на поетесата.

На следващия ден малчу-
ганите бяха изненадани с но-
ва забавна екскурзия. Този 
път дестинацията беше дру-
го село от нашата община - 
Красен, а целта на посеще-
нието - зоопаркът в стопан-
ския двор на ЗП “Братя Але-
ксиеви”. Разходката до част-
ния зоопарк в село Красен 
по традиция е едно от лю-
бимите занимания на пати-
ланците през лятната вакан-
ция. Там на сянка и прохла-

да малчуганите с интерес 
разглеждат и хранят живот-
ните и птиците на земедел-
ското стопанство.

С тези две хубави инициа-
тиви реално приключи и таз-
годишното издание на Лят-
на академия “Патиланци”. На 
31 август (петък), след близо 
три месеца, лятното учили-
ще беше официално закрито 
с много песни, танци, заба-
вления и игри и съвсем мъ-
ничко унили лица от свърш-
ващото вълшебно приключе-
ние. Сега за децата предстои 
подготовката за първия уче-
бен ден и уроците в класната 
стая, а споменът за отмина-
лото лято със сигурност ще 
бъде жив още дълго време 
- поне до следващото лято и 
новите приключения в Лятна 
академия “Патиланци”.
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Нов успех за отбора, воден от Мирослав Мирчев
През миналото лято, точ-

но преди година, амбициоз-
ният млад треньор по фут-
бол от град Генерал Тоше-
во Мирослав Мирчев започ-
на работа в детско-юноше-
ската школа на ПФК “Чер-
но море”. След пет години 
всеотдаен труд с децата на 
футболен клуб “Спортист - 
2011” специалистът прие 
ново предизвикателство в 
морската ни столица. Там 
той работи с малките “мо-
ряци” от набор 2009 и ве-
че бере плодовете на своя 
труд.

След няколко участия на 
много силни национални и 
международни турнири през 
последната година, на които 
възпитаниците на Мирослав 
Мирчев оставиха отлични 
впечатления, сега децата 
на “Черно море” постигна-
ха нов успех. Под ръковод-
ството на бившия кадър на 
“Спортист - 2011” отборът 
от Варна спечели сребърни-
те медали от силния турнир 
“Евима къп” в Банско.

Талантите, водени от Ми-

рослав Мирчев, завърши-
ха на първо място в своята 
група след три победи - над 
ДФК “Видин” с 2:1, Акаде-
мия “Пандев” с 5:0 и “Звез-
дичка” (Бургас) с 2:0. На по-
луфинала малките “моряци” 

срещнаха тима на “Ботев” 
(Пловдив) и след 1:1 в ре-
довното време, “Черно мо-
ре” отстрани пловдивчани с 
3:1 след изпълнение на дуз-
пи. Така в спора за първото 
място варненци срещнаха 

шампиона на Румъния в та-
зи възраст - “Про спорт” (Бу-
курещ). Във финала момче-
тата на Мирослав Мирчев 
отстъпиха с 1:4, но остави-
ха отлични впечатления от 
своето представяне.

- В молбата си написала, че искаш 1500 лева увели-
чение на заплатата и четири почивни дни в седмица-
та… Кой ти каза, че това може да се случи?

- Първо гинеколога ми, а след това и адвоката…

Разговарят две секретарки:
- Директорът ми повиши заплатата, защото кръстих си-

на си на него.
- А моят затова, че не кръстих сина ни с неговата фа-

милия.
* * *

- Вчера началника ме наказа, защото съм ходил на мач 
в работно време!

- А той откъде е разбрал?
- Беше до мене на трибуната.

Виц на броя

Момчетата на Мирослав Мирчев позират с купата и медалите от силния турнир в Банско

О Б Я В А
за провеждане на конкурс 

за приемане на военна служба
Със заповед № ОХ-

705/22.08.2018 г. на минис-
търа на отбраната на Ре-
публика България е обяве-
на за вакантна длъжността 
„заместник началник на ба-
за по логистика“ от състава 
на Съвместното командва-
не на силите.

Длъжността е за офицер 
и следва да се заеме след 
провеждане на конкурс за 
приемане на военна служба 
на лице, завършило граж-
данско висше училище в 
страната или в чужбина.

1. Военно звание за зае-
мане на длъжността майор, 
капитан III-ти ранг.

2. Място за изпълне-
ние на задълженията, В.Ф. 
22060 - гр. Велико Търново.

3. Изисквания за мини-
мално образование и ква-
лификация - Висше военно 
училище, специалност: „Ор-
ганизация и управление на 
военни формирования на 
тактическо ниво“.

4. Минимално ниво на 
достъп до класифицирана 
информация - Секретно.

5. Към заявленията да 
се прилагат следните доку-
менти:

5.1. автобиография;
5.2. копия от документи 

за придобита образовател-
но- квалификационна сте-
пен, допълнителна квали-
фикация и правоспособ-
ност, които се изискват за 
длъжността;

5.3. копие на документ, 
удостоверяващ продължи-
телността на професионал-
ния опит (ако притежават 
такъв);

5.4. свидетелство за съ-
димост;

5.5. декларация за нали-
чие на обстоятелствата по 
чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВ-
СРБ;

5.6. декларация, че жела-
ят да бъдат приети на воен-
на служба с по- ниско воен-
но звание от притежаваното 
от тях в запаса (ако прите-
жават по- високо);

5.7. съгласие за предос-
тавяне и обработка на лич-
ни данни (към чл. 4, ал. 1, 
т. 2 от Закона за защита на 

личните данни);
5.8. удостоверение от 

съответната структура на 
ЦВО, където се водят на 
военен отчет, от което да е 
видно основанието за осво-
бождаване от военна служ-
ба (при условие, че са слу-
жили);

5.9. удостоверение от 
съответната структура на 
ЦВО, където се водят на 
военен отчет, от което да 
е видно, че са на служба в 
доброволния резерв по За-
кона за резерва на въоръ-
жените сили на Републи-
ка България (при условие, 
че са сключили договор за 
служба в доброволния ре-
зерв);

5.10. експертно решение, 
удостоверяващо годността 
за военна служба, издадено 
от Централната военноме-
дицинска комисия (ЦВМК) 
към Военномедицинска ака-
демия (ВМА). При премина-
ване на медицински прегле-
ди за издаване на експерт-
ното решение, кандидатите 
да представят лична. амбу-
латорна карта с отразен ак-
туален здравословен ста-
тус и медицинско удостове-
рение от психодиспансер;

5.11. копие от военноот-
четната книжка (ако имат 
такава); копие от заповед 
за освобождаване от воен-
на служба (при условие, че 
са изпълнявали такава);

5.12. други документи, 
свързани с изискванията за 
заемане на длъжността.

Срок за подаване на за-
явленията до 17.09.2018г. 
Повече информация за 
участие в конкурса може да 
получите от офиса за воде-
не на военен отчет към об-
щината или на телефон: 
0888/32 12 53, както от сай-
товете на: Централно воен-
но окръжие: www.comd.bg и 
МО: www.mod.bg. Образци 
от формулярите и подроб-
ностите за кандидатства-
не са изложени във Воен-
но окръжие - Добрич, бул. 
“Добруджа” № 4, ет.4, тел. 
058/664 764, където се по-
дават необходимите доку-
менти.

Абонирайте се!
Абонаментната кампания на общинския седмичен 

вестник “Добруджански глас” за 2018 г. продължава. Або-
нирането става в пощенските станции на общината и 
страната, при пощальоните, в редакцията на вестника 
и на РЕП-овете. Цената в сравнение с миналата година 
е непроменена. При абониране, съдействие може да по-
търсите при кметовете и кметските наместници на 
населените места в общината. Абонираните за 6 месе-
ца имат право на 2 безплатни малки обяви, а абонирани-
те за цяла година - на 4 безплатни малки обяви.

Изгодни оферти
 ПРОДАВАМ комбини-

рана детска количка, внос 
от Англия, сива. Справ-
ки на тел. 05731/22-49 и 
0885/772-801.

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

 ПРОДАВАМ апарта-
мент, идеален център, 
ул. „Станьо Милев” №2, 
блок 2, ап. 10, ет. І, сани-

ран блок. Справки на тел. 
0882/521-030.

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

 ПРОДАВАМ апарта-
мент (ІІ етаж) в Генерал То-
шево, ул. „Димитър Благо-
ев” №7 „а”. Справки на тел. 
0877/396-988.

Военно окръжие

О Б Я В А
за приемане на военна служба след провеждане конкурс на 
лица завършили граждански средни или висши училища в 

страната и в чужбина
Със заповед № ОХ-673/14.08.2018 г. на министъра на отбра-

ната на Република България са обявени за заемане след про-
веждане на конкурс от лица завършили граждански средни или 
висши училища в страната и в чужбина, 204 (двеста и четири) 
вакантни войнишки длъжности от състава на Сухопътни войски, 
както следва:

1. В.Ф. 28610 - София: 10 (десет);
2. В.Ф. 38220 - Плевен: 18 (осемнадесет);
3. 61-ва механизирана бригада - Карлово: 47 (четиридесет и 

седем);
4. Бригадни командване - Благоевград: 28 (двадесет и осем);
5. В.Ф. 26240 - Сливен: 9 (девет);
6. В.Ф. 24620 - Свобода: 20 (двадесет);
7. 5-ти инженерен полк - Белене: 14 (четиринадесет);
8. В.Ф. 28330 - Смолян: 15 (петнадесет);
9. В.Ф. 22180 - Казанлък: 20 (двадесет);
10. В.Ф. 46690 - Пловдив: 3 (три);
11. В.Ф. 54530 - Пловдив: 6 (шест);
12. В.Ф. 52760 - Пловдив: 3 (три);
13. В.Ф. 52530 - Пловдив: 6 (шест);
14. В.Ф. 52410 - Пловдив: 8 (осем);
15. В.Ф. 44220 - Пловдив: 17 (седемнадесет);
Срок за подаване на заявленията - до 28.09.2018г.;
Повече информация може да получите от офиса за водене на 

военен отчет към общината или на телефон: 0888/32 12 53, както 
от сайтовете на: Централно военно окръжие: www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от формуляри-
те и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно 
окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, 
където се подават необходимите документи.

Турнир по мини футбол в Генерал Тошево
Футболен клуб “Спортист - 

2011” и Община Генерал То-
шево организират турнир по 
футбол на малки врати (5+1) 
“Toshevo Cup 2018”. Надпре-
варата ще предложи мно-
го емоции на всички обича-
щи тази игра и тръпката от 
спортното съперничество.

Турнирът ще се проведе 
по официалните правила на 
мини футбола, като двубо-
ите ще се играят на изкуст-
вения терен в градския парк 

на Генерал Тошево. Отбори-
те ще бъдат в състав от 5+1 
- петима полеви футболисти 
и един вратар с до 4 резерви. 
Една среща ще бъде с про-
дължителност от 2 полувре-
мена по 25 минути. Схемата 
на надпреварата зависи от 
броя на участващите отбори.

Необходимата информа-
ция за записване за участие 
включва име на отбора, име-
на на футболистите и дата 
на раждане. Всеки тим има 

право да картотекира мини-
мум 6 и максимум 10 футбо-
листи. Лица които не са на-
вършили 16 години нямат 
право да участват, както и 
картотекирани футболисти в 
“А”, “Б” или “В” футболна гру-
па. Всеки един отбор може 
да запише за участие до три-
ма (3) футболисти, участва-
щи в “А” Областна футболна 
група - Зона “Изток” или Зо-
на “Запад”.

 Контакт за допълнител-

на информация и записва-
не: 0888/56 52 56. Срок за по-
даване на заявки за участие: 
16.09.2018г.

Правилата и условията за 
провеждане на надпревара-
та ще бъдат раздадени на 
капитаните на отборите при 
записване и допълнител-
но разяснени на специална 
пресконференция, по време 
на теглене на жребия, дата-
та на която предстои да бъ-
де уточнена.


