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Отличените медицински работници бяха приветствани 
от кмета на Общината Валентин Димитров.

Заслужени награди
за здравни работници

Във връзка със Седми ап-
рил - Ден на здравния работ-
ник в Република България, 
на основание чл.44, ал.2 от 
Закона за местното самоу-
правление и местната адми-
нистрация, чл.44, ал.1, т.7 и 
чл.54 от Наредбата за сим-
воликата на Община Гене-
рал Тошево, за особени за-
слуги в областта на здравео-
пазването, с „Почетен знак с 
лика на патрона на града ге-
нерал Стефан Тошев” е от-
личена д-р Румяна Малче-
ва Ангелова. Отличителният 
знак се съпровожда с грамо-
та и парична сума в размер 
на една минимална работна 
заплата за страната.

На основание чл.44, ал.2 
от Закона за местното само-
управление и местната ад-
министрация, във връзка със 
Седми април - Ден на здрав-
ния работник и в изпълне-
ние на Културния календар 
на Община Генерал Тошево, 
с парична сума в размер на 
200 лева и материална на-
града, са наградени следни-
те медицински лица:

1. Йорданка Тодорова 
Ненкова - медицинска сес-
тра в Общинска администра-
ция Генерал Тошево с място 

на работа яслена група при 
Детска градина „Радост”.

2. Димитра Илиева Димо-
ва - медицински фелдшер в 
Център за спешна медицин-
ска помощ - Генерал Тоше-
во.

Тържественото връчване 
на наградите се състоя на 5 
април 2018 г. - в навечерието 
на Великденските празници.

Седми април е избран за 
Световен ден на здраве-
то през 1948 г. В България 
от 1964 г. се отбелязва ка-
то Ден на здравния работ-
ник, а от 2006 г. е преимену-
ван на Професионален праз-
ник на работещите в здра-
веопазването. Световният 
ден на здравето е глобална 
инициатива, която приканва 
всички - от световните лиде-
ри до гражданите на всички 
страни, да се фокусират вър-
ху едно здравно предизвика-
телство със световна значи-
мост.

В нашата община Денят на 
здравния работник винаги се 
отбелязва по подобаващ на-
чин, като се изказва благо-
дарност на всички медицин-
ски специалисти за положе-
ните усилия за здравето на 
хората.

Великденско добруджанско надсвирване
На 9 април, когато отбе-

лязахме втория ден от Въз-
кресение Христово, в Гене-
рал Тошево се проведе ХХV 
юбилейно издание на Ве-
ликденското добруджанско 
надсвирване. Преди офици-
алното откриване, със ста-
ване на крака и едноминут-
но мълчание бе почетена 
паметта на музикалния пе-
дагог, почетен гражданин на 
Генерал Тошево и дългого-
дишен ръководител на Шко-
лата по изкуствата при На-
родно читалище „Светлина 
1941” Борис Бръмчийски.

Тази година музикалният 
празник, който няма аналог 
в страната, събра на сце-

ната 8 от най-популярни-
те оркестри в Североизточ-
на България - фолклорните 
състави „Еделвайс” и „Гай-
дарски оркестър” от Сили-
стра, „Клементо фолк”, „Из-
вор”, „Приятели” и „Лира” от 
Добрич и „Лозница” от Гене-
рал Тошево. Както и в пре-
дишните издания на над-
свирването, ценителите на 
народната музика бурно 
аплодираха изпълненията 
на оркестрите и солистите, 
които се явиха на генерал-
тошевска сцена с обновени 
репертоари.

Целта на тази проява, 
която е част от Национал-
ния културен календар на 

Министерството на култу-
рата, е да се популяризи-
ра добруджанската народна 
музика и някогашната тра-
диция на надсвирване на 
оркестри в празничните дни. 
През годините специални 
гости на надсвирването са 
били кавалджията Теодо-
сий Спасов, гайдарката Ма-
рия Стоянова, кларнетиста 
Иво Папазов - Ибряма, вир-
туозът на акордеона Петър 
Ралчев, народните певици 
Галина Дурмушлийска, Ка-
линка Вълчева, Добра Саво-
ва, Георги Германов и мно-
го други.

Въпреки че надсвирване-
то няма конкурсен характер, 

препълнената зала и бурни-
те аплодисменти за пореден 
път доказаха, че усилията 
на организаторите - Общин-
ска администрация и На-
родно читалище „Светлина 
1941” - се подкрепят едино-
душно от обществеността. А 
това е сигурна гаранция, че 
Великденското добруджан-
ско надсвирване ще радва 
зрителите и през следващи-
те години!

На снимката: Оркестър 
„Лозница” от Генерал То-
шево с ръководител Йордан 
Дяков, който е единствени-
ят, участвал във всички до-
сегашни издания на над-
свирването.

Двадесет и шеста среща „Попитай кмета”
Двадесет и шеста среща 

в рамките на инициативата 
„Попитай кмета“ се проведе 
на 30 март в сградата на Об-
щинска администрация - Ге-
нерал Тошево. На нея при-
съства целият кметски екип. 
Срещата премина в оби-
чайния порядък, като кме-
тът последователно пред-
стави извършените дейнос-
ти през месец март, анонси-
ра предстоящото за април и 
за финал - даде възможност 
на присъстващите гражда-
ни да отправят своите пита-
ния, предложения или крити-
ки към работата на местната 
управа.

В отчета си за предходния 
месец градоначалникът на-
блегна на активната дейност 
в сферата на културно-обра-
зователната сфера и подго-
товката за предстоящия про-
летно-летен сезон, който се 
характеризира с множество 
мероприятия по благоустро-
яване, стопански инициативи 
и реализиране на капитало-
вата програма за настояща-
та година. В хронологичен 
ред Валентин Димитров от-
беляза тържествата по клу-
бовете в цялата Община Ге-
нерал Тошево по случай 1 

март - Ден на самодееца и 
любителското художествено 
творчество, концерт-спекта-
къла „140 години България“, 
проявите, посветени на на-
ционалния празник на Репу-
блика България, орисването 
на последното за 2017-та и 
първото за 2018 г. бебе, бо-
гатия театрален календар на 
читалището, 13-ят турнир по 
конен спорт, който за първи 
път се проведе в с. Кардам и 
то при завиден интерес, как-
то и емблематичния за Гене-
рал Тошево карнавал „Голя-
мата усмивка“.

Кметът коментира темата 
със създалата се в началото 
на март ситуация с констати-
раното от БАБХ огнище на 
инфлуенца А (грип по птици) 
на територията на Община 
Генерал Тошево и послед-
ващите от това мерки. Пред 
присъстващите съобщи и то-
ва, че на 7 март на заседа-
ние на МС е поднесъл благо-
дарности на премиера и не-
говия екип от името на ця-
лата община, във връзка с 
подкрепата, която оказаха за 
спиране на инвестиционно-
то намерение на „Русгеоком 
БГ“ ЕАД. Валентин Димитров 
обърна внимание на течаща-

та в момента процедура по 
деактуване на железопътна-
та спирка в града, апортира-
ните 78 000 леева в активи-
те на общинското дружество 
„Добруджа газ“, а също така 
и подготвителната работа по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 
за наемане на работа на 39 
безработни в общината. Той 
отчете като много ползот-
ворни годишните събрания 
по селата в общината. Пред-
ставени бяха още прескон-
ференцията на 28 март във 
връзка с реализирането на 
проект LEARN „Слушам, об-
разовам се, действам и чета 
в мрежа” „Listen, Educate, Act 
and Read in a Network” и по-
лучения положителен отго-
вор за трансграничен проект 
за обновяване на читалища-
та в Кардам, Спасово и дво-
ра на Исторически музей.

За месец април кметът от-
крои като по-важно хигиени-
зирането на населените мес-
та след края на зимния пери-
од, подготовка на проектни 
предложения по Оператив-
на програма „Региони в рас-
теж“, подписването на дого-
вор за Местната инициатив-
на група, заедно с Община 

Балчик, работата по Зако-
на за обществени поръчки и 
продължаващите строител-
но-монтажни дейности по 
саниране на 6-те жилищни 
сгради в града.

В частта за предложения, 
питания и коментари, граж-
данин на Генерал Тошево 
постави въпрос за състоя-
нието на общинска сграда, 
находяща се на ул. „Васил 
Априлов“ №16. По думи на 
гражданина конструкцията 
на сградата, строена в нача-
лото на 40-те години, посто-
янно се компрометира, кое-
то създава опасност за живу-
щите в нея. Кметът и ресор-
ният заместник-кмет отго-
вориха, че Община Генерал 
Тошево ще предприеме не-
обходимите действия, за да 
провери случая, като на пър-
во време ще се сформира ко-
мисия, която ще огледа сгра-
дата, след което ще изготви 
доклад за нейното състоя-
ние. Валентин Димитров уве-
ри присъстващите, че случа-
ят изисква повече време, от-
колкото ресурс, и в този ред 
на мисли той ще бъде решен 
след допълнителна среща с 
всички живущи в жилищната 
сграда.

Важно съобщение!
От началото на тази година всички броеве на общин-

ския седмичен вестник „Добруджански глас” се качват на 
електронния адрес на Община Генерал Тошево, който е: 
www.toshevo.org. Това ще продължи и занапред. Всеки 
четвъртък може да прочетете цветния вариант на новия 
брой на вестника!
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Генералтошевската
сатира възкръсна!

На 23 март 2018 г. само-
дейната театрална тру-
па при НЧ „Светлина 1941” 
представи премиерата на 
„За снахите и свекървите” 
- драматизация и режису-
ра на талантливия актьор 
Красимир Демиров. Пре-
пълнената до краен пре-
дел зала на читалището 
от любителите на театрал-
ното изкуство изживя удо-
влетворението да се смее 
до свръх насита от дина-
мично сменящите се кар-
тини и от омайващата иг-
ра на самодейците, плътно 
допиращи се до професио-
нализма. Залата като че ли 
се пукаше по шевовете от 
непрестанните точни и не-
принудени реакции на пуб-
ликата. Както текста на ко-
медията, така и талантли-
вите прояви на актьорите 
и режисьорските решения, 
поддържаха под пара с ди-
намиката в действията ве-
ликолепното внимание и 
поведение на публиката. 
Тя прие този 45-минутен 
спектакъл като предста-
вление, продължило 2-3 
часа. Някои зрители дори 
искаха представлението 
да се повтори още веднъж. 
Този успех е благодарение 
на изключителното сце-
нично присъствие на наши-

те талантливи самодейци, 
които са вече любимци на 
публиката. Не се усети раз-
лика между стари и млади 
изпълнители - всички бяха 
на пиедестала!

Този спектакъл върна 
публиката в онова отмина-
ло, но прекрасно време, ко-
гато сатиричният читали-
щен колектив вдигаше на 
крака зрителите в много от 
салоните из страната. Раз-
ликата в драматургията на 
последната пиеса и онези 
на Георги Шивачев е огро-
мна от една страна и почти 
същата от друга. В драма-
тургията на Шивачев сме-
хът избухваше след про-
изнасяне на текста, пора-
ди алегорията в онова вре-
ме, а тук усмивката идеше 
в момента, непосредстве-
но след произнасянето на 
текста и извършването на 
действието.

Браво приятели актьори! 
Браво, Краси! Този спекта-
къл е чиста проба САТИРА, 
поради което аз го приемам 
като ВЪЗКРЕСЯВАНЕ и то в 
навечерието на 60-годиш-
нината от учредяването й в 
Генерал Тошево.

Особено приятно и зат-
рогващо е решението на 
колектива, по предложе-
ние на Красимир Демиров 

театралният състав да но-
си името на учредителя на 
сатиричната самодейност в 
града - големия Георги Ши-
вачев! Дерзайте, приятели! 
Върнете славата на Тошев-
ската сатира! Обществе-

ността ще ви подкрепи от-
ново да станем център на 
самодейната сатира в Бъл-
гария. На добър час!

 Стойчо СТОЙЧЕВ,
дългогодишен читалищен

 деятел и самодеец

На снимката: Учредителят на сатиричната самодей-
ност в Генерал Тошево Георги Шивачев на трибуната по 
време на честването на 20-годишнината на сатиричния 
колектив през 1980 г.

На 21 април от 11,00 часа в залата на Народно читали-
ще „Светлина 1941” - Генерал Тошево, ще се проведе по-
редното издание на Фестивала на детския танц „Бялата 
лястовица”. Условията за участие са публикувани в мина-
лия брой.

Изследване на НСИ
на нови домакинства

Националният статистиче-
ски институт (НСИ) стартира 
наблюдението на домакин-
ските бюджети в нови дома-
кинства. Изселването се из-
вършва ежегодно. В него ще 
вземат участие 90 домакин-
ства от Добричка област, из-
брани на случаен принцип, 
които са разделени в три 
части от по 30 домакинства. 
Извадката за цялата страна 
се състои от 3 060 домакин-
ства, разделени в три час-
ти от по 1 020 домакинства. 
Всяко домакинство участва 
в изследването четири пъти 
в рамките на една година на 
ротационен принцип.

Избраните населени мес-
та от Област Добрич са Ге-
нерал Тошево, Снягово, До-
брич, Балчик, Каварна, Божу-
рово, Нова Камена, Одринци 
и Телериг. По време на свое-
то участие домакинствата 

попълват дневници за полу-
чените доходи и направени-
те разходи през текущия ме-
сец, както и информация за 
нерегулярните доходи и на-
правените разходи за пре-
дходните два месеца, кога-
то не са участвали пряко в 
изследването, уточняват от 
НСИ.

Подобни изследвания се 
провеждат във всички стра-
ни от Европейския съюз и в 
редица страни по света. Те 
са неделима част от дей-
ността на статистическите 
институции. Наблюдението 
на домакинските бюджети е 
основен източник за получа-
ване на обобщена информа-
ция за доходите, разходите и 
потреблението на населени-
ето в страната, която е необ-
ходима за разработване на 
различни политики и мерки в 
социалната сфера.

Връчените награди от конкурсите за 1 април
Във връзка с първоаприл-

ските празници „Голямата 
усмивка”, организирани от 
Общинска администрация и 
Народно читалище „Светли-
на 1941” в Генерал Тошево, 
бяха отчетени резултатите 
от двата конкурса - за най-
добра хумористична рисун-
ка и за написване на сатири-
чен разказ, преразказ, анек-
дот или стихотворение. На-
градените са, както следва:

За рисунка:
~ Първа награда - Жени 

Красимирова Енева от Цен-
тър за подкрепа за лично-
стно развитие - Център за 
работа с деца (ЦПЛР-ЦРД).

~ Втора награда - Ната-
лия Колева Недялкова от 
ЦПЛР-ЦРД.

 ~ Трета награда - Юлия 
Тодорова Йорданова от 
ЦПЛР-ЦРД.

~ Поощрителна награ-

да - Михаела Стоянова Сте-
фанова от ОУ „Хр. Смирнен-
ски”.

~ Поощрителна награда 
- Емануела Илиева Георги-
ева от ОУ „Хр. Смирненски”.

~ Поощрителна награда 
- Дарина Владимирова Ни-
колова от ЦПЛР-ЦРД.

За литература:
~ Първа награда - не се 

присъжда.
~ Втора награда - Миха-

ил Тодоров Марков от Ге-
нерал Тошево за „Похвал-
но слово”.

 ~ Трета награда - Мария 
Денева от Генерал Тошево 
за „Съвременна Богданка”.

~ Поощрителна награда 
- Райна Стойчева от Гене-
рал Тошево за „Изповед”.

~ Поощрителна награда 
- Божидара Михайлова То-
дорова от Генерал Тошево 
за „Извило се хорце”.

На втори и трети юни 
2018 г. ще се проведе по-
редното издание на Фести-
вала за шлагерна и стара 
градска песен „Подари ми 
любов”. Утвърденият ста-
тут е, както следва:

1. Организатори на 
фестивала.

Фестивалът се органи-
зира съвместно от Общи-
на Генерал Тошево, Общи-
на Шабла, Народно чита-
лище „Светлина 1941” Ге-
нерал Тошево, Народно чи-
талище „Зора 1894” Шабла 
и Хотелски комплекс „Яни-
ца” в село Крапец.

В организационни съвет 
влизат по двама предста-
вители на всяка организа-
ция.

Оперативното бюро се 
състои от читалищните се-
кретари на двете народни 
читалища и собственичка-

та на Хотелски комплекс 
„Яница”.

2. Време и място на про-
веждане.

Фестивалът се провежда 
ежегодно в Хотелски ком-
плекс „Яница”, село Крапец, 
Община Шабла, област До-
брич в началото на месец 
юни.

Откриване на фестива-
ла:

На 1 юни 2018 г. от 17,30 
часа концерт на Бони Мил-
чева и участниците във 
фестивала в залата на НЧ 
„Светлина 1941” - Генерал 
Тошево.

На 2 юни 2018 г. от 11,00 
часа. Концертна вечер от 
19.00 часа.

На 3 юни от 10,00 часа - 
втори фестивален ден. Наг-
раждаване на победителите 
във фестивала.

3. Основни цели за про-

веждане на фестивала.
Фестивалът има за цел 

популяризиране и съхраня-
ване на традициите на бъл-
гарската шлагерна и ста-
ра градска песен, което ще 
допринесе за създаване на 
приемственост между поко-
ленията изпълнители.

4. Фестивалът се финан-
сира от организаторите.

5. Право на участие.
В провеждането на фести-

вала могат да вземат учас-
тие само самодейни колек-
тиви, вокални групи, дуети 
и индивидуални изпълните-
ли към народни читалища, 
организации и творчески ку-
бове.

Няма възрастови ограни-
чения за участие във фес-
тивала.

6. Времетраене на из-
пълненията.

~ Вокални групи - до 10 

минути.
~ Дуети - до 7 минути.
~ Индивидуални изпълне-

ния - до 7 минути.
7. Фестивалът има кон-

курсен характер и награ-
ден фонд.

Изпълненията ще бъдат 
оценявани от тричленно жу-
ри.

Ще бъдат присъдени пър-
ва, втора и трета награда за 
групи, дуети и индивидуал-
ни изпълнители, награда на 
публиката, награда „Откри-
тие на фестивала” и Специ-
ална награда на Хотелски 
комплекс „Яница”.

 Всички участници ще по-
лучат Диплом и грамота за 
участие във фестивала.

8. Общи условия на фес-
тивала.

~ Организаторите отгова-
рят за осигуряване на на-
градния фонд, за нормал-

ното протичане на фестива-
ла, за техническо и сценич-
но обезпечаване и оказват 
съдействие за нощувките на 
съответните групи.

~ Осигурен е паркинг за 
превозните средства на 
участниците.

~ За съхранението и опаз-
ването на реквизита и лич-
ните вещи на участниците 
отговарят ръководителите 
на групи.

~ Командировъчните раз-
ходи (пътни, дневни и квар-
тирни) са за сметка на учас-
тниците.

~ За участие във фести-
вала се заплаща фестивал-
на такса:

За групи - 15 лева.
За дуети - 7 лева.
За индивидуални изпъл-

нители - 5 лева.
~ Таксите за участие ще 

бъдат заплащани на място 

в деня на пристигане срещу 
издадена фактура.

 9. Адрес за кореспон-
денция.

 Народно читалище „Свет-
лина 1941”, за фестивала 
„Подари ми море”, ул. „Ва-
сил Априлов” №5, област 
Добрич, град Генерал Тоше-
во 9500, ел. адрес: svetlind_
gt@abv.bg.

10. Лица за контакти.
Народно читалище „Свет-

лина 1941” в Генерал Тоше-
во:

~ Мария Господинова, 
читалищен секретар, тел. 
05731/22-14 и 0895/776-216.

~Недка Михайлова, орга-
низатор, тел. 05731/22-14 и 
0895/776-210.

Народно читалище „Зора 
1894” в Шабла:

~ Георги Стефанов, чи-
талищен секретар, тел. 
05743/40-28 и 0877/813-368

Статут за провеждане на Фестивал на шлагерната и стара градска песен
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Песенен 
празник

На 1 април в Генерал То-
шево се проведе Общински-
ят фолклорен събор “Цвет-
ница”. В тазгодишното из-
дание на културната проя-
ва участие взеха повече от 
30 състави и множество ин-
дивидуални изпълнители от 
цялата община. Те пред-
ставиха автентични ритми 
и обичаи, популярни фол-
клорни песни и традиции, 
които показаха богатство-
то и разнообразието на кул-
турно-историческото ни на-
следство, а събитието съ-
бра почитатели на фолкло-
ра от всички възрасти. По 
време на фолклорния мара-
тон публиката се наслади на 
безупречните изпълнения и 
танци на участниците.

Съборът по случай кра-
сивия християнски праз-
ник Цветница е традицио-

нен и се организира в из-
пълнение на Културния ка-
лендар на общината - в ци-
къла “Пролетни празници” 
от Празнично-обредния ка-
лендар. Той беше официал-
но открит от кмета на Общи-
на Генерал Тошево Вален-
тин Димитров, който пожела 
на всички участници и гос-
ти в залата да пазят магия-
та на фолклора в себе си и 

да я предават на поколения-
та, защото основната цел на 
проявата е точно тази - за-
пазване на традициите и ха-
рактерните обичаи на насе-
лението от общината.

Народният празник “Цвет-
ница” (“Връбница”) е един 
от най-обичаните пролет-
ни празници, който се отбе-
лязва в нашия Добруджан-
ски край от векове. Той се 

е утвърдил като символ на 
цветята, младостта и по-
рива за щастливо бъдеще. 
От преданията и легенди-
те се знае, че на този ден, 
момичетата сплитат вен-
ци от клоните на “четена” в 
църквата върба, а след то-
ва цялото население се съ-
бира на мегдана, за да поче-
те празника с танци и много 
веселие.

Среща с приятели
на хумора и шегата

Във връзка с първоаприл-
ската програма, която бе ор-
ганизирана от Общинска ад-
министрация и Народно чи-
талище „Светлина 1941”, в 
читалищната библиотека на 
града се състоя среща с Ху-
дожественотворческия клуб 
под наслов „Усмихни се и 
светът ще се усмихне с теб”. 
На нея присъстваха бивши и 
настоящи читалищни деяте-
ли на културата, самодейци, 
както и автори на сатирични 
публикации през различните 
години.

Направен бе цялостен 
анализ на развитието на са-
тиричното изкуство в Гене-
рал Тошево, като не бе про-
пуснато да се отбележи при-
носът на Георги Шивачев, 
Никола Кюлевчелиев, Георги 
Рашков - бай Жоро и десет-
ките самодейци, които пре-
върнаха добруджанския ни 

град във „Второто Габрово”.
Стана дума и за това, че 

именно в Генерал Тошево 
през 1986 г. бе създаден вто-
рият в страната Клуб на ху-
мориста, който преди 30 го-
дини издаде втората поред 
хумористична книжка „С пра-
во на прохождане” (първата 
е „Прощъпалник” от 1986 г.) 
с писано слово и карикатури 
само на местни автори.

Разбира се, не бяха про-
пуснати и коментарите от-
носно бъдещото възходящо 
развитие на хумора и сати-
рата. Последната постанов-
ка „За снахите и свекървите” 
на самодейния сатиричен ко-
лектив „Георги Шивачев” при 
Народно читалище „Светли-
на 1941” е поредното без-
спорно доказателство, че са-
тиричното изкуство в нашия 
край има дълбоки корени и 
голямо бъдеще.

Отличията на „Голямата усмивка”
За Крал на карнавала 

„Голямата усмивка” едино-
душно бе избран Георги Ва-
силев, който се появи с ху-
бав костюм на Котаракът в 
чизми, а Кралица на карна-
вала стана Мадлен Власе-
ва, която се беше превъплъ-
тила в ролята на Пипи дъл-
гото чорапче. Накрада за 
най-масово участие в „Го-
лямата усмивка” получиха 
Мини балет „Алексия”, ІІІ „а” 
клас на ОУ „Христо Смир-
ненски” в Генерал Тошево 
и ОУ „Васил Левски” в Пре-
селенци. Наградите за най-
смешен и оригинален кос-

тюм отидоха при ІІ и ІІІ „б” 
клас на СУ „Никола Вапца-
ров” в Генерал Тошево и ОУ 
„Христо Ботев” в Кардам

Ето всички останали, кои-
то получиха заслужени на-
гради за своите предста-
вления на ХІІ издание на 
карнавала „Голямата ус-
мивка”:

Най оригинален плакат 
- ІІІ „а” клас на ОУ „Христо 
Смирненски” в Генерал То-
шево.

Най-добър арсенал от 
бутафорни оръжия: Гос-
ти от Дубай - Изворово; І „а” 
клас на СУ „Никола Вапца-

ров” и Калоян Колев.
Най-атрактивно учас-

тие: Детска градина „Първи 
юни”, І ”а” и ІІ „б” клас на ОУ 
„Христо Смирненски”, Сбор-
на формация при Народно 
читалище „Светлина 1941” и 
ІІ „а” клас на СУ „Никола Ва-
пцаров” - Генерал Тошево.

Най-малък участник - Ка-
мелия Пенева.

Скечове и постановки: 
ІV „б” клас на ОУ „Христо 
Смирненски” в Генерал То-
шево, ПК „Надежда” в Чер-
нооково и Народно читали-
ще „Стефан Караджа 1941” 
в Чернооково.

Кратки
новини
ДО 13 АПРИЛ е срокът 

за подаване на заявки за 
участие във фестивала на 
детския танц „Бялата ляс-
товица”. Условията са пуб-
ликувани в миналия брой 
на вестник „Добруджански 
глас”.

ПО ДАННИ на Област-
ния съвет на БЧК раздава-
нето на хранителни пакети 
с трайни продукти в наша-
та община ще започне на 16 
април. Общата стойност на 
всеки от пакетите е 46 лева.

ТАЗИ ГОДИНА лагер-
ната смяна, която Общин-
ска администрация органи-
зира в базата край Шабла, 
ще продължи от 23 до 28 
юни и ще обхване деца от 
V до VІІ клас. Цената на це-
лия престой на ученик е 90 
лв. В синхрон с норматив-
ната уредба за групови уче-
нически прояви летуването 
ще бъде обезпечено с ме-
дицинско лице, спасител и 
екип от педагози. Програ-
мата включва разнообраз-
ни дейности, въздейства-
щи върху физическото здра-
ве на децата и личностно-
то им израстване в посо-
ка формиране на уважение 
и любов към природата, то-
лерантност и чувство на от-
говорност и умения за рабо-
та в екип. Повече информа-
ция може да получите в стая 
№405 на Общинска админи-
страция.

ТПК „Труд” - Генерал То-
шево, уведомява членове-
те на кооперацията за про-
веждане на годишно отчет-
но-изборно събрание за 
2017 г., което ще се състои 
на 25.04.2018 г. от 15,30 ча-
са в клуба на ТПК, при след-
ния дневен ред:

1. Утвърждаване решени-
ята на Управителния съвет 
за приемане и освобождава-
не на член-кооператори.

2. Отчет на Управителния 

съвет за дейността му през 
2017 г.

3. Приемане на годишния 
финансов отчет за 2017 г.

4. Заключение на Кон-
тролния съвет по отчета на 
Управителния съвет и отчет 
за дейността на Контролния 
съвет.

5. Отчет на Комисията по 
социални дейности за 2017 
г.

6. Приемане основните 

насоки за развитие на дей-
ността през 2018 г.

7. Вземане на решение за 
разпореждане с недвижими 
имоти на кооперацията.

8. Избор на председател.
9. Избор на членове на Уп-

равителен съвет и Контро-
лен съвет и подгласници.

10. Избор на Комисия за 
социални дейности и Коми-
тет за условия на труд.

11. Избор на пълномощник 
за Общо събрание на Регио-
налния съюз на ТПК и за НС 
на ТПК.

При липса на кворум съ-
бранието ще се проведе 1 
час по-късно (от 16,30 часа).

„А” областна футболна група

На двата полюса
Това е може би най-точ-

ното определение за пред-
ставянето на двата отбо-
ра от нашата община в 
ХVІ кръг на първенството 
в Зона „Изток”. След убе-
дителна игра футболисти-
те на „Спортист 2011” Гене-
рал Тошево се поздравиха 
с класическия резултат 3:0 
над „Рилци” Добрич, но гос-
туването на „Дружба” Лю-

ляково на „Интер” в Добрич 
приключи катастрофално 
- 9:1 за домакините. Оста-
налите двубои завършиха 
при резултати: „Устрем-Д” 
Дончево - „Христо Ботев” 
Стожер 2:3, „Добруджански 
спортист” Стефан Караджа 
- „Лозенец 2015” Лозенец 
1:2 и „Албена 97” Оброчи-
ще - „Нефтяник 2010” Ша-
бла 1:0.

Временно класиране:
1. „Лозенец” 14 13 1 0 49:5 40
2. „Орловец” 12 9 1 2 37:3 28
3. „Устрем-Д” 13 9 0 4 29:10 27
4. „Добр. спортист” 13 9 0 4 33:15 27
5. „Христо Ботев” 13 8 0 5 28:21 24
6. „Спортист 2011” 13 6 2 5 24:18 20
7. „Интер” 13 6 1 6 24:16 19
8. „Албена 97” 14 3 2 9 10:36 11
9. „Нефтяник” 13 2 2 9 14:29 8
10. „Дружба” 13 1 1 11 12:54 4
11. „Рилци” 13 1 0 12 8:61 3

Покана за събрание

И през тази година НЧ “Светлина - 1941” в Генерал То-
шево организира детското забавление “Шареното яй-
це”. На 4-ти април всички малчугани от града имаха 

възможността да направят предстоящите великденски праз-
ници още по-шарени и весели. Децата се оцапаха до ушите, 
но боядисаха чудни яйца, представяйки по един неповторим 
и детски начин своите творчески идеи за украса на един от 
големите християнски празници. Проявата беше съпътства-
на от много музикални изненади, песни, танци и забавления, 
подготвени от децата от школите по пеене към читалището. 
Лакомствата за най-малките бяха задължителни, а любимият 
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 По желание на читатели 
публикуваме отново послед-
ните изменения на Наредба 
№1 на Общинския съвет за 
подържане и опазване на об-
ществения ред, чистотата и 
общественото имущество на 
територията на Община Ге-
нерал Тошево. Според чл.4 
от раздел ІІ се забранява:

Престоя и паркирането:
а) на места, където пре-

возното средство създа-
ва опасност или е пречка за 
движението или закрива от 
другите участници в движе-
нието пътен знак или сигнал;

б) до престояващо или 
паркирано пътно превозно 
средство от страната на дви-
жението;

в) на мостове, надлези, 
стеснени участъци от пътя и 
участъци с ограничена види-
мост;

г) железопътни линии или 
в такава близост до тях, коя-
то може да затрудни движе-

нието на релсовите превозни 
средства;

д) на пешеходни или ве-
лосипедни пътеки и на раз-
стояние, по-малко от 5 метра 
преди тях;

е) на кръстовища и на по-

малко от 5 метра от тях;
ж) на платното за дви-

жение, където разстояние-
то между пътното превозно 
средство и пътната марки-
ровка, забранена за преси-
чане, е по-малко от 3 метра 
или с пътен знак е забранено 
изпреварването;

з) върху пътна лента, 
предназначена за движение 
на бавнодвижещи се ППС, 
обозначена с пътен знак;

и) пред входовете на пар-
кове, обществени институ-

ции, предприятия, както и на 
други места, където е въз-
можно да влизат или да из-
лизат пътни превозни сред-
ства;

й) на платното за движе-
ние и на тротоара непосред-

ствено пред входовете на 
жилищни сгради и гаражи, 
когато това затруднява дос-
тъпа до тях;

к) на спирките на превоз-
ните средства от редовните 
линии за обществен превоз 
на пътници;

л) на места, определени за 
хора с трайни увреждания;

м) на пътя - за регистрира-
ни ППС, свидетелството за 
регистрация на които е отне-
то или върнато в Министер-
ството на вътрешните рабо-

ти;
н) пред входовете и на 

прилежащите тротоари на 
детските заведения и учили-
щата;

о) до контейнери за отпа-
дъци, с което се пречи на 

тяхното извозване.
При нарушение виновни-

те ще бъдат санкционира-
ни както следва:

За неправомерно паркира-
не на ППС в нарушение на 
изискванията на настояща-
та наредба върху специално 
обозначено място, опреде-
лено за паркиране на ППС, 
превозващо хора с уврежда-
ния, на извършителя се на-
лага глоба в размер от 50 до 
250 лв. За спиране, престой, 
паркиране и/или преминава-

не на ППС през паркове, гра-
дини и зелени площи на из-
вършителите се налагат гло-
би в размер от 50 до 200 лв. 
За паркиране на ППС върху 
улични противопожарни хи-
дранти, при което се затруд-

нява или би се затруднила 
възможността за безпрепят-
ственото им използване по 
предназначение от екипите 
на служба “Пожарна и ава-
рийна безопасност”, на из-
вършителите се налагат гло-
би в размер от 50 до 500 лв. 
За маловажни случаи на на-
рушения по настоящата на-
редба установени при из-
вършването им, овластени-
те контролни органи могат 
да налагат на местонаруше-
нието, глоби в размер от 10 

до 50 лв.
За наложената глоба се 

издава фиш, който съдържа 
данни за самоличността на 
контролния орган и на нару-
шителя, мястото и времето 
на нарушението, нарушени-
те разпоредби и размера на 
глобата. Фишът се подписва 
от контролния орган и от на-
рушителя, че е съгласен да 
плати глобата, и се изпраща 
на финансовия орган на съ-
ответната общинска админи-
страция за изпълнение. На 
нарушителя се дава препис, 
за да може да заплати до-
броволно глобата. Ако нару-
шителят оспори нарушение-
то или откаже да плати гло-
бата, за нарушението се със-
тавя акт съгласно разпоред-
бите на ЗАНН; Издаден фиш, 
глобата по който не е плате-
на доброволно в 7-дневен 
срок от датата на издаването 
му, се смята за влязло в сила 
наказателно постановление.

- Докторе, нищо не правя, пък ме хвана пролетната 
умора. Взех нещо и да недочувам…

- Сега ме чуй добре! Щом се уморяваш без нищо да пра-
виш, значи не е пролетна умора, а чиста проба проле-
тен калпазанлък!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

- Голям купон завихрихме на Цветница. Празнувах с 
близки и приятели именния си ден.

- Ама как празнува на Цветница, нали си Йови?
- Йови съм, ама нали не съм цвете за мирисане…

Виц на броя

РУ на МВР предупреждава за строги санкции

Покана за събрание
Управителният съвет на 

Кооперация „ВЗКАЧС Гене-
рал Тошево”, ул. „Ал. Дими-
тров” №1, свиква редовно го-
дишно отчетно-изборно Об-
що събрание, което ще се 
проведе на 21.04.2018 г. от 
13,00 часа в залата на пър-
вия етаж в сградата на Об-
щинска администрация - Ге-
нерал Тошево, ул. „В. Апри-
лов” №5. Ако не се явят не-
обходимият брой членове, 

събранието ще се проведе 
един час по-късно (14,00 ча-
са), при същия дневен ред 
и на същото място, незави-
симо от броя на присъства-
щите.

Подлежащите на обсъжда-
не материали ще бъдат пре-
доставени за разглеждане на 
членовете на Общото събра-
ние след 13.04.2018 г. в офи-
са на кооперацията по седа-
лище и адрес на управление.

Кооперация „Искра” - Къпиново

Покана за събрание
УС на Кооперация „Ис-

кра” в с. Къпиново, ЕИК 
834073664, на основание 
чл.16 от ЗК свиква редов-
но годишно отчетно-избор-
но събрание на кооперато-
рите, което ще се проведе на 
22.04.2018 г. от 09.00 часа в 
залата на ІІІ етаж в сградата 
на Общинска администрация 
в Генерал Тошево, ул. „В. Ап-
рилов” №5, при следния дне-
вен ред:

1. Приемане и освобожда-
ване на член-кооператори.

2. Отчетен доклад на УС за 
годишната дейност на коопе-
рацията през 2017 г.

3. Отчетен доклад на КС за 
2017 г.

4. Приемане на годишния 
финансов отчет на коопера-
цията за 2017 г., приемане 
на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2017 г.

5. Приемане на изменения 
и допълнения в Устава на ко-
операцията.

6. Вземане на решение за 
освобождаване от отговор-
ност на УС, Председателя 
на кооперацията и членове-
те на КС.

7. Прекратяване пълномо-
щията на членовете на УС, 

Председателя на коопераци-
ята и КС поради изтичане на 
мандата.

8. Определяне броя на 
членовете на УС и КС на коо-
перацията.

9. Избор на Управителен 
съвет на кооперацията.

10. Избор на Председател 
на кооперацията.

11. Избор на Контролен съ-
вет.

12. Определяне брой на 
подгласници за попълване 
състава на УС и КС на коо-
перацията.

13. Избор на подгласници 
за попълване състава на УС.

14. Избор на подгласници 
за попълване състава на КС.

15. Вземане на решение 
за сключване на банков кре-
дит, решение за закупуване 
на дълготрайни материални 
активи и за продажба на сел-
скостопанска техника. Взе-
мане на решение за бракува-
не на ДМА.

16. Организационни.
При липса на кворум, на 

основание чл.17, ал.2 от ЗК, 
събранието ще се проведе 
същия ден в 10.00 часа на 
същото място и при същия 
дневен ред.

Обява за конкурс
Със заповед на министъра 

на отбраната са обявени 46 
войнишки длъжности в със-
тава на стационарната кому-
никационна и информацион-
на система, за приемане на 
военна служба на лица, за-
вършили граждански средни 
или висши училища в стра-
ната и чужбина, както след-
ва:

~ За военно формирова-
ние (ВФ) 26340 - София (4 
длъжности).

~ За ВФ 46390 - София (6 
длъжности).

~ За ВФ 42650 - Копривщи-
ца (5 длъжности).

~ За ВФ 42170 - Сливен (3 
длъжности).

~ За ВФ 36450 - София 
извън гарнизона (6 длъж-

ности).
~ За ВФ 26050 - София (4 

длъжности).
Срокът за подаване на 

заявленията е до 9 май 
2018 г.

Повече информация мо-
же да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към Община Генерал Тоше-
во или на тел. 0888/321-253, 
както и на сайтовете на Цен-
трално военно окръжие www.
comd.bg и Министерство на 
отбраната www.mod.bg. Об-
разци от формулярите и под-
робностите за кандидатства-
не са изложени във Военно 
окръжие - Добрич, бул. „Доб-
руджа” №4, тел. 058/664-764, 
където се подават необходи-
мите документи.

ТД „Добруджанец” Генерал Тошево

Успешна годишнина
Съгласно Устава на Ту-

ристическо дружество „Доб-
руджанец” преди броени 
дни се проведе годишно от-
четно събрание. В доклада 
за работата през 2017 г. бе 
отбелязано, че дейността на 
Управителния съвет е била 
насочена основно към чест-
ването на 60-годишния юби-
лей на дружеството. През 
последните 10 години еже-
годно се учредяват клубове 
„Млад турист” в училищата 
в града. Основна заслуга за 
това имат както УС, така и 
учителите в тези учебни за-
ведения - Румяна Стоянова, 
Ганка Колева, Кина Ивано-
ва, Минко Кирчев и Славка 
Драгнева от СУ „Н. Вапца-
ров” и Васил Добрев от ОУ 
„Хр. Смирненски”. Учредени 
бяха и клубове „Младежки 
туризъм” към Дружеството, 
в които влязоха млади лю-
бители на природата. Уче-
ническите клубове „Млад ту-
рист” проведоха състезания 
с туристическа насоченост. 
На всички участници бяха 
раздадени фланелки с над-
пис „60 години ТД „Добру-
джанец”, а отборните побе-
дители в отделните състе-
зания получиха футболни и 
баскетболни топки, раници и 
федербали.

По повод на юбилея през 
месец май м.г. в Генерал 
Тошево гостуваха туристи 
от ТД „Черноморски просто-
ри” - Варна, „ТД „Добротица” 
- Добрич и ТД „Търговище”. 
Проведен бе поход до Изво-
рово и Дрян, в който участ-
ваха ученици и членове на 

дружеството. Гостите по-
сетиха Музейната сбирка в 
Красен и местността Дрян..

Част от членовете на ТД 
„Добруджанец” взеха учас-
тие в мероприятия на ко-
легите си от дружества в 
Североизточна България: 
„Добруджа и морето” - До-
брич, „Буйна кръв” - Разград 
и Търговище. Това са ве-
че традиционни срещи и по 
възможност те ще продъл-
жат.

Планово се организира-
ха и проведоха национален 
поход в чест на Деня на на-
родните будители и празни-
ците на града: Автопоход на 
дружбата „Генерал Тошево 
- Болград (Украйна) - Тара-
клия (Молдова)”, Екскурзи-
онно летуване - обиколка на 
България. Традиционният 
автопоход за приключване 
на годината бе проведен до 
местността „Пчелина” край 
Разград.

Председателят на друже-
ството подчерта, че планът 
за честването на юбилея е 
осъществен благодарение 
на финансовата помощ на 
Община Генерал Тошево и 
спонсори. В плана за работа 
през 2018 г. най-голямо вни-
мание се отделя на дейност-
та за приобщаване на пове-
че младежи към туристиче-
ската идея. Младите хора са 
бъдещето на дружеството. 
Ето защо трябва да се по-
търсят форми за популяри-
зиране на дейности с исто-
рическа и туристическа на-
соченост.

 Димо ДИМОВ

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ къща с 

двор, стопански постройки 
и гараж на ул. „Любен Ка-
равелов” №12 в Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0895/533-513.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-

во, Горица, Малина, Пи-
сарово, Присад, Равнец, 
Пленимир, Къпиново, Из-
ворово, Снягово и Кардам. 
Справки на тел. 0888/565-
256.

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то в кв. Пастир. Справ-
ки на тел. 0888/171-793 и 
0889/038-731.


