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Трансграничен проект
за 1 219 951, 53 евро

Община Генерал Тошево 
ще реализира пореден про-
ект по трансграничната про-
грама INTERRG V-A Румъния 
- България 2014-2020. Про-
ектът е с наименование „Раз-
витие на туристическия по-
тенциал, опазване и популя-
ризиране на общото наслед-
ство” и ще се изпълнява в 
партньорство с Община Мур-
фатлар, Република Румъния.

Водеща организация е Об-
щина Генерал Тошево. Об-
щата стойност на проектното 
предложение е 1 219 951,53 
евро, от които 610 006,75 ев-
ро са за българската общи-
на. В скоро време предстои 
подписване на договор с Уп-
равляващия орган.

Основната цел на проек-
та е да подпомогне устой-
чивото социално-икономиче-
ско развитие на трансгранич-
ния регион чрез увеличаване 
на туристическия потенциал, 
свързан с развитието и мар-
кетинга на конкурентни ту-
ристически продукти.

Дейностите по неговото 
изпълнение включват:

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

~ Благоустрояване на пло-
щада пред читалището в се-

ло Кардам.
~ Благоустрояване на при-

лежащото пространство око-
ло Исторически музей - Гене-
рал Тошево.

~ Монтиране на два тоте-
ма.

~ Доставка на съвременно 
оборудване за трите обекта.

~ Провеждане на Дни на 
Генерал Тошево и Мурфат-
лар, съпътствани от излож-
би, срещи на предприемачи 
и фолклорни събития.

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

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

По този начин ще се уве-
личи туристическия потен-
циал в региона, ще се опти-
мизира състоянието на обек-
тите с природно и културно-
историческо наследство. Ще 
се създадат предпоставки за 
развитие на събитийния ту-
ризъм, което се явява осно-
ва за опазване на нематери-
алното културно наследство 
и създаване на условия за 
приемственост сред младо-
то поколение.

Срокът за изпълнение е 
24 месеца.

Работно заседание на ОблКЗ
На 10 април бе проведе-

но работно заседание на 
Областната комисия по за-
етост (ОблКЗ), председа-
телствано от Областния уп-
равител Красимир Кирилов. 
Поводът беше подготовката 
и изготвянето на Регионал-
на програма за заетост.

От пресцентъра на Об-
ластната управа припом-
нят, че МТСП тази година 
е заложило общо 7 920 000 

лева за цялата страна, от 
които малко над 166 000 
лева са заделени за Област 
Добрич съобразно критери-
ите. С тези средства мо-
же да се осигури заетост 
на 44 души на пълен рабо-
тен ден, като според раз-
работената методика съ-
гласно нивото на безрабо-
тица бройките се разпреде-
лят по общини, както след-
ва: Крушари - 12, Генерал 

Тошево - 9, Тервел - 6, Ша-
бла - 4, Добричка, Каварна 
и Областна администрация 
- по 3, Добрич град и Бал-
чик - по 2.

Според дневния ред на 
заседанието бе одобрен 
състав на комисия, която 
да разработи регионалния 
план за заетост. Председа-
тел на работната комисия е 
зам.-областният управител 
Живко Желязков.

Кратки 
новини

В САЙТА на Общината 
са публикувани процеду-
рите за кандидатстване на 
работодателите за насър-
чителни мерки за заетост 
и обучение на безработни 
лица в срок до 24 април.

ДО 26 МАЙ желаещи-
те да участват в Шестото 
издание на фестивала за 
шлагерна и стара градска 
песен „Подари ми море”, 
който ще се проведе на 2 и 
3 юни в Хотелски комплекс 
„Яница” - село Крапец, мо-
гат да подават своите за-
явки. Тази културна проя-
ва, в която могат да участ-
ват само самодейни колек-
тиви, вокални групи, дуети 
и индивидуални изпълни-
тели към народни читали-
ща, организации и творче-
ски клубове, има конкурсен 
характер. Пълният текст на 
Статута за провеждането 
на фестивала „Подари ми 
море” е публикуван в мина-
лия брой на вестник „Доб-
руджански глас”.

Запомнящ се концерт
с ромски изпълнения

По целия свят сигурно ще 
се намерят много хора, кои-
то не искат и да чуят за ро-
ми, но засвири ли се ромска 
музика, понесе ли се мело-
дичната ромска песен, зави-
хри ли се динамичния ром-
ски танц, едва ли някой мо-
же да остане равнодушен.

Днешните традиционни 
ромски песни и танци са не-
вероятно съчетание меж-
ду националните музикални 
традиции с мотиви от пра-
родината Индия и с множе-
ството заемки, привнесени 
при прехода през Ориента. А 
романсът, чардашът и фла-
менгото са ромският при-
нос в европейската музикал-
на съкровищница. В Бълга-
рия ромските песни и танци 
също са смесица от ромски 
традиции и балкански фолк-
лор.

Това богатство представи-
ха на 12 април децата от Об-
щина Генерал Тошево. Кон-

цертът „Песните и танци-
те са в моето сърце” се осъ-
ществи в рамките на дей-
ностите по устойчивост на 
проект „Искаме и можем”, 
реализиран от Община Ге-
нерал Тошево в партньор-
ство с общинските училища 
и детските градини.

Вдъхновени от колорита и 
магнетизма на ромската кул-
тура по повод Осми април - 
Международен ден на роми-
те, Център за подкрепа на 
личностното развитие - Цен-
тър за работа с деца и Об-
щина Генерал Тошево спа-
зиха една красива традиция, 
която разкри пред гостите в 
препълнената зала на Об-
щинска администрация та-
ланта на децата на слънце-
то. Дълго нестихващите ова-
ции са най-точната и безпри-
страстна оценка за положе-
ните усилия по подготовката 
и реализацията на „Песните 
са в моето сърце”.

Вестник „Добруджански глас”

Абонирайте се!
Продължава абонира-

нето за общинския седми-
чен вестник „Добруджански 
глас”. Цената е непромене-
на - по 1 лев на месец. Або-
нирането става във всички 
пощенски станции, в редак-
цията и на РЕП-овете.

Ако искате да знаете по-
вече от другите за пред-

стоящи и станали събития 
на територията на Община 
Генерал Тошево, ако иска-
те своевременно да сте ин-
формирани за взети от Об-
щинския съвет и Общинска 
администрация решения - 
абонирайте се за общин-
ския вестник „Добруджан-
ски глас”!

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 но-
вия брой на вестника!

Среща с незрящите
Миналата седмица кметът 

на Генерал Тошево бе гост 
на редовното отчетно съ-
брание на Клуба на незря-
щите в общината. В рамки-
те на срещата бяха обсъде-
ни реализираните дейнос-
ти от клуба през миналата 
година. Пред членовете на 
незрящата общност градо-
началникът представи по-
важните социални дейнос-
ти, които Община Генерал 
Тошево осъществява, като 
постави специален акцент 
върху пилотното пускане на 
карти за безплатно пътува-

не на жителите от селата до 
общинския център.

Това, поясни кметът, е 
иновативна услуга за стра-
ната, която цели да улесни 
достъпа на социално сла-
бите хора и тези в неравно-
стойно положение до здрав-
ни услуги. Валентин Дими-
тров каза още, че местната 
управа ще продължи да об-
ръща необходимото внима-
ние на хората, които имат 
нужда от подкрепа, било то 
чрез социални помощници, 
лични асистенти или адми-
нистративна услуга.

В Общинска администрация бе проведена заключителна 
пресконференция по проекта „Подкрепа за независим жи-
вот чрез Център за почасово предоставяне на услуги в до-
машна среда - Генерал Тошево”. Подробен материал по те-
мата е публикуван на втора страница.
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Приключва проект „Подкрепа за независим живот” чрез
„Център за почасови услуги в домашна среда - Генерал Тошево”

На 05.04.2018 г., в Общин-
ска администрация Генерал 
Тошево - зала III етаж, се със-
тоя заключителната прескон-
ференция по проект „Подкре-
па за независим живот чрез 
„Център за почасово предос-
тавяне на услуги в домаш-
на среда- Генерал Тошево” 
(ПНЖ чрез ЦППУДС - Гене-
рал Тошево, изпълняван от 
Община Генерал Тошево по 
договор №BG05M9OP001-
2.002.0242-C01, който се 
осъществи с финансова-
та подкрепа на Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-
2020г. (ОПРЧР) по процеду-
ра за предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ BG 05M9OP001-2.002 
„Независим живот”.

Участие в пресконферен-
цията взеха: г-н Валентин 
Димитров - кмет на Община 
Генерал Тошево, и екипа на 
проекта, който работи по ад-
министрирането му: г-н Ге-
орги Георгиев - ръководител 
проект, г-жа Росица Петро-
ва - координатор; г-жа Пенка 
Трифонова - счетоводител, и 
г-жа Маргарита Георгиева - 
технически сътрудник. Прес-
конференцията уважиха еки-
път на Центъра, лични асис-
тенти, социални асистенти, 
домашни помощници, об-

щински служители и гражда-
ни.

Г-н Георги Георгиев на-
прави отчет на изпълнение 
на дейностите по Проекта и 
благодари на екипа на Цен-
търа и всички предоставящи 
почасови социални услуги, 
като подчерта, че сред най-
важните приоритети на Об-
щина Генерал Тошево ви-
наги е било осигуряване на 
подкрепа на всеки един граж-
данин, особено ако той се на-
мира в тежък за него момент.

Проектът на обща стой-
ност 499 499,14 лева стар-
тира на 14.06.2016 година с 
продължителност 22 месе-
ца, като за предоставяне на 
почасови социални услуги са 
предвидени 18 месеца и ка-
пацитет от 100 до 200 потре-
бители, или общо 99792 ча-
са.

Основната цел на проек-
та е да се подобри достъпа 
на хора с увреждания в това 
число деца и възрастни над 
65 години в невъзможност за 
самообслужване до социал-
ни услуги, като по този начин 
се преодолеят последиците 
от социалното им изключва-
не и се подобри качеството 
им на живот, както и да се на-
мали бедността и безработи-
цата с осигурените 35 работ-
ни места.

За информация на насе-
лението, ежемесечно се пра-
веха публикации в местния 
вестник „Добруджански глас” 
и на сайта на Общината, про-
следяващи хода на изпълне-
ние на проекта и организи-
раните мероприятия за по-
требители и предоставящи 
почасови социални услуги в 
домашна среда. Изготвени 
са информационни брошури 
- 500 броя; 20 броя реклам-
ни плакати; 100 броя реклам-
ни химикали; 20 броя папки с 
лого, примерна визия и сним-
ков материал и 20 броя теф-
тери - бележници, съдържа-
щи лого на проекта.

Създаде се „Център за по-
часово предоставяне на ус-
луги в домашна среда”, кой-

то да надгради дейността на 
„Звено за услуги в домашна 
среда” към Домашен социа-
лен патронаж. Извърши се 
текущ ремонт на помещени-
ята, закупи се обзавеждане 
и оборудване за нормално-
то му функциониране. Про-
веде се конкурс за подбор на 
управител и социален работ-
ник.

В Центъра се предостави-
ха три типа почасови социал-
ни услуги в домашна среда - 
за лична помощ, за комунал-
но-битови дейности и за со-
циална подкрепа от „личен 
асистент“, „социален асис-
тент“ и „домашен помощник“. 
За целия период на Проекта 
бяха назначени общо 86 пре-
доставящи социални услу-

ги в домашна среда, като от 
тях 26 лични асистента, 28 
социални асистента и 32 до-
машни помощници, като са 
обслужени 210 потребители 
от общински център и при-
лежащите населените мес-
та на общината. Предоста-
вена беше психологическа, 
социална и здравна подкре-
па от психолог, социален ра-
ботник и медицинска сестра 
за социални дейности на ба-
за на изготвени индивидуал-
ни оценки на потребностите 
от почасови социални услуги 
в домашна среда. Ежемесеч-
но беше осигурен специали-
зиран транспорт за предос-
тавящи и потребители, полз-
ващи почасови социални ус-
луги за участие в организи-

рани мероприятия.
Дейностите по Проек-

та приключиха на 14 април 
2018 година, като Центърът 
ще продължи да функцио-
нира до края на 2018 годи-
на съгласно сключено Спо-
разумение №ФС01-0290 от 
30.03.2018 година между 
Община Генерал Тошево и 
Агенция за социално подпо-
магане.

В заключение г-н Вален-
тин Димитров, кмет на Общи-
на Генерал Тошево, изказа 
своята благодарност на еки-
па на Центъра и на Проекта 
за добрата работа и подчер-
та, че това е един от най-го-
лемите и социално значими 
проекти изпълнявани на те-
риторията на общината.

Мобилна изложба
На 11 април в Историче-

ския музей на Генерал То-
шево бе открита мобилна-
та изложба за деца и въз-
растни „И ние бяхме де-
ца”, собственост на исто-
рическия музей в Попо-
во. Уникалната колекция 
на играчки от края на ХІХ 
век до 60-те години на ми-
налия век събира на ед-
но място парцалените кук-
ли, картонените игри, дет-
ските тротинетки и коле-
ла, саморъчно направе-
ни дървени пушки, свирки, 
люлки, палячовци, дърве-
ни кукли на ластик и мно-

го други експонати, които 
предизвикват огромен ин-
терес, особено сред мал-
чуганите.

Изложбата даде възмож-
ност на родителите, чрез 
показаните играчки от да-
лечното и по-близко мина-
ло, да станат музейни екс-
курзоводи и да разкажат с 
нескрито вълнение на де-
цата и внуците си за свое-
то детство. На практика 
бе дадена една страхот-
на възможност за вълнува-
ща разходка на възрастни-
те в миналото с подраства-
щите.

Да съхраним историята на общината

Първата духова музика
В разговор с хора в на-

преднала възраст обикнове-
но се стига до спорове около 
точността на отминали съби-
тия. Такъв бе и случая по въ-
проса кога за първи път в Ге-
нерал Тошево е имало духов 
състав и как е поставено не-
говото начало. Обещахме 
да проверим и чрез прераз-
каз на публикация във вест-
ник „Добруджански глас” от-
преди 15 години установи-
хме следното:

В края на месец април 
2002 г. в редакцията дой-
де последният директор 
на Машиностроителния за-
вод в града Пеньо Марков. 
Той държеше в треперещи-
те си от вълнение ръце фо-
тография, на която са засне-
ти първите музиканти от ду-
ховия оркестър на СУ „Н. Ва-
пцаров”. Пеньо Марков то-
гава обясни, че началото е 
поставено с доставката на 
десетина медни духови ин-
струменти през февруари 
или март 1953 г. и под ръко-
водството на учителя по пе-
ене Петър Енев през април 
същата година са започна-
ти репетиции в сградата на 
бившата пожарна (сега там 
е Районното управление на 
МВР, б.р.). Малко по-късно 
са получени още инструмен-
ти от закрит в София чекист-
ки полк. Пеньо Марков е сви-
рил на флигорна. Заедно с 
него в първия състав са би-

ли Мариян Колчев, Йордан 
Колев, Ганчо Петров, Васил 
Георгиев, Димитър Стоянов, 
Иван Тинев, Божил Андонов, 
Георги Димитров, Иван Йор-
данов, Петър Божилов, Ди-
митър Чардаклиев, Петър 
Инджиев и Никола Кънчев. 
По-късно към тях се присъ-
единили и други почитатели 
на духовата музика.

Втория диригент на съста-
ва бил известен за възпита-
ниците си като бай Йордан, 
а след него диригентството 
е поето от известния в ми-
налото музикант и компози-
тор Божил Божилов. Освен 
няколкото марша той е ком-
позирал специално за оркес-
търа и много песни. Нямаше 
манифестация, посрещане 
на гости и тържества, на кои-
то оркестърът да не е сви-
рил. Непрекъснато обогатя-
вахме репертоара си, иска-
хме да докажем, че сме сред 
добрите. А в оркестъра всич-
ки бяхме приятели, работе-
хме задружно и се стараех-
ме да доставим духовна на-
слада на хората.

Много години след нас 
имахме достойни последо-
ватели, които печелеха и 
престижни национални на-
гради, но ние бяхме първи-
те - тези, които поставиха 
началото на духовата музи-
ка в Генерал Тошево преди 
(сега 65 години), каза Пеньо 
Марков.

Стаматов ни представи
достойно в Балаково

Преди няколко дни от ру-
ския град Балаково (Сара-
товска област) се завър-
на Тодор Стаматов - дълго-
годишен редактор на вест-
ник „Добруджански глас” и 
в момента активен пенсио-
нерски деятел в село Кар-
дам. При гостуването на 
сина си в около 200-хиляд-
ния град с атомна електро-
централа, той не издържал 
„на изкушението” и посе-
тил редакцията на вестник 
„Суть”. Посрещнаха ме като 
стар познат, с който отдав-
на не са се виждали. В раз-
говор с редакционния екип 
им разказах за нашата об-
щина. Особено изненадани 
останаха от организацията 
на пенсионерските клубо-
ве. А като споделих, че об-
щинското ръководство по-
лага изключителни грижи 
за осигуряването на съвре-
менно оборудване, поддър-

жане на материалната ба-
за и предоставяне на усло-
вия за пълноценно участие 
в обществения живот и са-
модейността, просто не ус-
пяха да скрият възхищени-
ето си.

Помолиха ме да споделя 
опита си с техни пенсионе-
ри, за да организират и те 
дейността си като нас. В да-
деното за вестника им ин-
тервю също споделих, че в 
почти всички населени мес-
та на общината функциони-
рат пенсионерски клубове с 
добра организация и гаран-
тирани условия за пълно-
ценен живот „в третата въз-
раст”. Не знам какво са „ко-
пирали”, но се активизира-
ха още докато бях в Бала-
ково. Мога да твърдя, че ме 
посрещнаха като стар по-
знат, а ме изпратиха като 
приятел, каза в заключение 
Тодор Стаматов.

Музикален спектакъл
На 25 април (сряда) в Генерал Тошево ще гостува 

Държавна опера - Бургас, с музикалния спектакъл „Под 
небето на Париж”. Участници са Валентина Корчакова 
(сопран), Марио Николов (тенор) и актрисата Деляна 
Хаджиянкова. Спектакълът ще започне от 18.00 часа 
в Народно читалище „Светлина 1941” - Генерал Тоше-
во. Входът е 7 лева.
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В читалищната библи-
отека на града ми-
налата седмица бя-

ха отчетени резултати-
те от детския конкурс „Лю-
бознайко-всезнайко” за ме-
сец март. Победителка е 
четвъртокласничката Да-
рина Владимирова Нико-
лова от СУ „Н. Вапцаров” 
(на снимката), следвана от 
своята съученичка Симона 
Николаева Колева.

В самото навечерие на Великденските празници Об-
щинска администрация Генерал Тошево организира със 
специализирана техника изкастряне на излишните кло-
ни на дървета в централната част и оживени райони на 
града. Според граждани „центърът след много години 
наистина светна”. Кастрене на дървета и храсти къде-
то е необходимо в града и населените места в община-
та ще продължи.

Заповед на Министъра на околната среда и водите за недопускане на пожари
На основание чл.93 от 

Правилника за условията и 
реда за управлението, въз-
лагането и дейностите по 
поддържане и възстановява-
не, възлагането на туристи-
чески дейности, охраната и 
контрола в горите, земите и 
водните площи в защитени-
те територии - изключител-
на държавна собственост, 
във връзка с чл.46, ал.1, т.1, 
чл.47, т.11 и чл.70, ал.1, т.4 
и т.10 от Закона за защите-
ните територии (ЗЗТ), чл.4, 
т.2 и чл.8 от Наредба №8 от 
11 май 2012 г. за условия-
та и реда за защита на гор-
ските територии от пожари 
(ДВ, бр.38 от 18 май 2012 г.), 
с цел предотвратяване въз-
никването на пожари, огра-
ничаване на тяхното разви-
тие и разпространение, оси-
гуряване на условия за сво-
евременното им откриване и 
своевременно гасене, както 
и за осигуряване на пожар-
на безопасност в защитени-
те територии - изключителна 
държавна собственост - ре-
зервати, поддържани резер-
вати и национални паркове, 
заповядвам:

І. Определям:
1. Периода от 1 април до 

31 октомври 2018 г. за пожа-
роопасен сезон в защитени-
те територии - изключителна 
държавна собственост.

ІІ. Нареждам:
1. Директорите на Регио-

налните инспекции по окол-
ната среда (РИОСВ) и дирек-
торите на Националните пар-
кове (ДНП) в защитените те-
ритории - изключителна дър-
жавна собственост в своя ра-
йон, за които има изготвени 
планове за противопожарно 
устройство, да предприемат 
всички необходими мерки за 
тяхното стриктно прилагане.

2. В срок до 15 април 2018 
г. директорите на РИОСВ и 
на ДНП да изготвят схема за 
оповестяване на всички ни-
ва при възникване на пожари 
(за ДНП - Годишен операти-
вен план за противопожарна 
дейност), които да предста-
вят в Дирекция „Национална 
служба за защита на приро-
дата” (НСЗП), с копие до Ди-
рекция „Политика по околна 
среда” (ПОС) в МОСВ.

3. За времето на пожароо-
пасния сезон директорите на 

РИОСВ и/или ДНП:
3.1. Да организират в за-

щитените територии - из-
ключителна държавна соб-
ственост, специализирано 
наблюдение в пожароопас-
ните райони и дежурство по 
график.

3.2. Да осъществяван за-
силен превантивен контрол 
върху дейността на собстве-
ници и ползватели на обек-
ти, гори, земи и водни пло-
щи по опазване от пожари в 
защитените територии - из-
ключителна държавна соб-
ственост.

4. Директорите на ДНП да 
осигурят изпълнението на 
Оперативните планове за 
противопожарна дейност, в 
т.ч. обезопасяване и обозна-
чаване с указателни табели 
на местата в НП, в които па-
ленето на огън е разрешено, 
съгласно плановете за упра-
вление.

5. Директорите на РИОСВ 
и/или ДНП, съгласно терито-
риалната си компетентност, 
да изпратят в срок до 15 ап-
рил 2018 г. до кметовете на 
общини:

5.1. Предложения да орга-

низират доброволни форми-
рования за гасене на пожа-
ри в защитените територии - 
изключителна държавна соб-
ственост.

5.2. Предписания за недо-
пускане на палежи в стърни-
ща, слогове, крайпътни иви-
ци и сухи треви.

5.3. Предписания за ин-
формиране на население-
то чрез средствата за масо-
во осведомяване или по друг 
подходящ начин за опас-
ността от възникване на по-
жари и санкциите, които ще 
бъдат предприемани спрямо 
нарушителите.

6. При възникване на по-
жар в границите на защите-
на територия - изключител-
на държавна собственост, 
директорът на РИОСВ и/или 
ДНП:

6.1. По сигнал на дежурния 
служител или от друг досто-
верен източник, уведомява 
незабавно съответната Ра-
йонна служба „Пожарна без-
опасност и защита на насе-
лението”, Дирекция НСЗП 
и Дирекция ПОС в МОСВ. 
РИОСВ и/или ДНП изготвя 
и предоставя на пресцентъ-

ра на МОСВ информация за 
публично разпространение.

6.2. Осигурява своевре-
менно предаване към Дирек-
ция НСЗП и Дирекция ПОС 
в МОСВ на постъпващата 
информация за пожара, съ-
гласно чл.89 от Правилника 
за условията и реда за упра-
влението, възлагането на 
дейностите по поддържане и 
възстановяване, възлагане-
то на туристически дейнос-
ти, охраната и контрола в го-
рите, земите и водните пло-
щи в защитените територии - 
изключителна държавна соб-
ственост.

6.3. В 15-дневен срок от 
потушаване на пожара пред-
ставя в Дирекция НСЗП, с 
копие до Дирекция ПОС ин-
формация за щетите от по-
жара и засегнатите консер-
вационно значими природ-
ни местообитания, предмет 
на опазване в защитените 
зони.

7. В срок до 15 февруари 
2019 г. директорите на РИО-
СВ и/или ДНП да представят 
в Дирекция НСЗП, с копия до 
Дирекция ПОС обобщена ин-
формация и анализ на въз-

никвалите пожари и за нане-
сените щети през 2018 г.

8. Директорите на РИО-
СВ и/или ДНП да обезпечат 
стриктно прилагане на Гла-
ва V, Раздел ІІ „Опазване на 
защитени територии от по-
жари” от Правилника за ус-
ловията и реда за управле-
нието, възлагането на дей-
ностите по поддържане и 
възстановяване, възлагане-
то на туристически дейнос-
ти, охраната и контрола в го-
рите, земите и водните пло-
щи в защитените територии - 
изключителна държавна соб-
ственост

Изпълнението на насто-
ящата заповед възлагам на 
директорите на РИОСВ и 
ДНП.

Контрола по изпълнение-
то на заповедта възлагам на 
Красимир Живков - замест-
ник-министър на околната 
среда и водите.

Уточнение: Заповедта на 
Министъра на околната сре-
да и водите Нено Димов е из-
пратена до кмета на Община 
Генерал Тошево Валентин 
Димитров. Цитираните сро-
кове са спазени.

Летен отдих за децата
Тази година лагерната 

смяна, която Общинска ад-
министрация организира в 
базата край Шабла, ще про-
дължи от 23 до 28 юни 2018 
г. и ще обхване деца от V до 
VІІ клас. Цената на целия 
престой на ученик е 90 ле-
ва. В синхрон с норматив-
ната уредба за групови уче-
нически прояви летуването 
ще бъде обезпечено с ме-
дицинско лице, спасител и 
екип от педагози.

Програмата включва раз-
нообразни дейности, въз-
действащи върху физиче-
ското здраве на децата и 
личностното им израства-
не в посока формиране на 
уважение и любов към при-
родата, толерантност и чув-
ство на отговорност, както и 
умения за работа в екип.

Повече информация мо-
же да получите в стая №405 
на Общинска администра-
ция.

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.

Национален конкурс
На 13 май в село Дъбовик 

ще се проведе ХХІІІ Нацио-
нален конкурс за млади из-
пълнители на добруджан-
ски народни песни и кавал 
„Иван Георгиев”. Право на 
участие имат изпълнители 
от 7 до 25-годишна възраст.

Писмени заявки за учас-
тие в конкурса се приемат 
в срок до 7 май 2018 годи-
на на адрес: Народно чита-
лище „Дора Габе 1940”, об-
ласт Добрич, община Гене-

рал Тошево, село Дъбовик, 
пощенски код 9551 и на ел. 
адреси: chitalishte_gabe@
abv.bg; marina_yan@abv.bg; 
parveva@abv.bg.

 Пълният текст на статута 
за провеждането на Нацио-
налния конкурс „Иван Геор-
гиев е публикуван на сай-
та на Община Генерал То-
шево, а следващата седми-
ца ще бъде публикуван и 
във вестник „Добруджански 
глас”.

В отговор на читателски питания

Дати на съборите
В утвърдения от Общин-

ския съвет Културен кален-
дар на Община Генерал То-
шево, наред с другите прояви 
с участието на народните чи-
талища, са отбелязани и съ-
борите на населените мес-
та. До края на годината те са, 
както следва:

~ 6 май - общоселски събо-
ри в селата Дъбовик, Люляко-
во и Изворово.

~ 9 май - общоселски съ-
бор в село Чернооково.

~ 17 май - Храмов празник 
и общоселски събор в село 
Спасово.

~ 22 май - Храмов празник 
и общоселски събор в село 
Красен.

~ 24 май - общоселски съ-
бори в селата Житен, Пресе-
ленци и Горица.

~ 28 май - общоселски съ-
бори в селата Кардам и Зо-
граф.

~ 2 юни - общоселски събо-
ри в селата Росица, Василево 
и Рогозина..

~ 14 юни - общоселски съ-
бор в село Малина.

~ 16 юни - общоселски съ-
бор в село Балканци.

~ 9 септември - общосел-
ски събор в село Сноп.

~ 1-8 ноември - комплекс-
на програма във връзка с 
Празника на Генерал Тошево.

~ 4 ноември - общоселски 
събор в село Присад.

Обявен е пожарен
период за областта

Засилени мерки за оси-
гуряване на пожарна без-
опасност са предприети в 
горските територии на До-
бричка област, информи-
раха от Областната упра-
ва. В съответствие със за-
поведта на областния уп-
равител и в координация с 
всички отговорни институ-
ции, горските и ловни сто-
панства към Североизточ-
но държавно предприятие 
(СИДП) са създали необхо-
димата организация за по-
вишен контрол и незабав-
ни действия по ограничава-
не и потушаване на евенту-
ални пожари.

От миналата седмица 
в горите е обявен пожа-
роопасен сезон, който ще 
продължи до 31 октомври. 
През този период е забра-
нено паленето на открит 
огън и извършването на 
огневи работи на разстоя-
ние, по-малко от 100 ме-
тра от границата на горски-

те територии.
Изхвърлянето на отпа-

дъци трябва да става само 
на определените за цел-
та места, предупреждават 
от СИДП. Собствениците и 
ползвателите на земедел-
ски земи в близост до гор-
ски фонд са длъжни да бъ-
дат в готовност за борба 
с пожарите и да поддър-
жат в техническа изправ-
ност своите пожарогаси-
телни устройства. Апел за 
повишена бдителност се 
отправя към собственици-
те на съоръжения, попада-
щи в залесени площи, как-
то и към всички физически 
лица. Освен това ръково-
дителите на сдружения на 
ловците, риболовците и ту-
ристите трябва да инструк-
тират членовете си за пра-
вилата за пожарна безо-
пасност преди всяко пре-
биваване в горски терито-
рии, е посочено в инфор-
мацията.
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- Абе тоя много глупости наговори!
- Ами какво да прави, като няма какво да каже…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

- Приятелю, миналата година не ходих на море в Ита-
лия, а тази година реших да не ходя на море в Гърция. 
Малко да се разнообразя!

Виц на броя

В ъ з П о м и Н а Н и Е
Навършиха се 40 дни от 

смъртта на

Стоян 
Стоянов Янев

За един образ скъп, мил и 
непрежалим - няма забрава! 
Поклон пред светлата ти 
памет!

 С обич от близките

Футболен 
турнир

Отборът на село Присад 
спечели традиционния тур-
нир по футбол, организиран 
от община Генерал Тошево 
по случай Международния 
ден на ромите. Надпрева-
рата се проведе на 5 април 
за 15-та поредна година, ка-
то на финала момчетата от 
Присад победиха тима на се-
ло Василево с 3:2. Събити-
ето беше официално откри-
то от кмета на Община Ге-
нерал Тошево Валентин Ди-
митров с кратко приветствие 
към участниците.

В миналогодишното изда-

ние на турнира двата отбо-
ра отново се изправиха един 
срещу друг, като победите-
лят отново беше същият. То-
гава отборът на село Присад 
надделя в драматичен мач с 
резултат 5:4 след изпълне-
ние на дузпи, като двубоите 
се играха на стария стадион 

в града. Сега успехът дойде 
в редовното време на среща-
та, но мачът предложи също 
толкова много емоции.

В турнира тази година 
участие взеха пет състава 
- от селата Присад, Васи-
лево, Люляково, Пчеларово 
и Равнец. Надпреварата се 

проведе на обновеното фут-
болно игрище за футбол на 
малки врати в централния 
градски парк и предизвика 
огромен интерес сред мно-
гобройната публика, която 
видя много попадения, кра-
сиви положения и атракти-
вен футбол.

ЗК „Пастир” - квартал Пастир

Покана за събрание
Управителният съвет на 

ЗК „Пастир, гр. Генерал То-
шево, кв. Пастир, свиква ре-
довно годишно отчетно съ-
брание, което ще се прове-
де на 28.04.2018 г. от 09.00 
часа в Читалище „Ив. Ва-
зов”, кв. Пастир, при след-
ния дневен ред:

1. Вземане на решения за 
прекратяване на членстве-
ни правоотношения с член-
кооператори, изслушване 
на постъпили молби за из-
тегляне на дялов капитал и 
утвърждаване решения на 
Управителния съвет за при-
емане на нови членове.

2. Отчет на Управителния 
съвет за годишната дейност 
на кооперацията за 2017 г., 
годишен финансов отчет на 
кооперацията за 2017 г.

3. Отчет на Контролния 
съвет за 2017 г.

4. Вземане на решение за 
одобряване отчета на Упра-
вителния съвет за годишна-
та дейност за 2017 г.

5. Вземане на решение за 

одобряване на финансовия 
отчет за 2017 г.

6. Вземане на решение 
за одобряване на отчета на 
Контролния съвет за 2017 г.

7. Вземане на решения за 
разпределение на печалба-
та за 2017 г.

8. Вземане на решения за 
работата на кооперацията 
през 2018 г.

9. Вземане на решение за 
изменение и допълнение на 
Устава на кооперацията.

Ако не се явят необходи-
мият брой членове, събра-
нието ще се проведе един 
час по-късно (10.00 часа), 
при същия дневен ред и на 
същото място, независимо 
от броя на присъстващите, 
съгласно чл.17, ал.2 от ЗК.

Подлежащите на обсъж-
дане материали ще бъдат 
предоставени за разглежда-
не на членовете на Общото 
събрание след 16.04.2018 г. 
в офиса на кооперацията по 
седалище и адрес на упра-
вление.

Кооперация „Демокрация”

Покана за събрание
Управителният съвет на 

Кооперация „Демокрация”, 
ЕИК 834003178 със седали-
ще и адрес на управление гр. 
Генерал Тошево, област До-
брич, ул. „В. Априлов” №8, на 
основание чл.16 от ЗК, свик-
ва редовно годишно отчетно-
изборно Общо събрание на 
кооператорите на 28.04.2018 
г. от 09.00 часа в залата на 
І етаж на Народно читалище 
„Светлина 1941” в Генерал 
Тошево, 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. и одиторския 
доклад за 2017 г., приемане 
на решение за разпределе-
ние на печалбата за 2017 г.

5. Вземане на решение за 
изменения и допълнения в 
Устава на кооперацията.

6. Вземане на решение за 
освобождаване от отговор-
ност на членовете на УС, 
Председателя на коопераци-

ята и членовете на КС.
7. Прекратяване пълномо-

щията на членовете на УС и 
Председателя на коопераци-
ята поради изтичане на ман-
дата.

8. Прекратяване пълномо-
щията на членовете на КС 
поради изтичане на мандата.

9. Определяне броя на 
членовете на Управителния 
и на Контролния съвет на ко-
операцията.

10. Избор на Председател 
на кооперацията.

11. Избор на Управителен 
съвет на кооперацията.

12. Избор на Контролен 
съвет.

13. Определяне брой под-
гласници за попълване със-
тава на УС и КС на коопера-
цията.

14. Избор на подгласници 
за попълване състава на УС.

15. Избор на подгласници 
за попълване състава на КС.

16. Избор на одитор на ко-
операцията за 2018 г.

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 из-
вън гарнизона (6 длъжнос-

ти).
~ 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.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно пчелни отводки. Справки на тел. 

0888/671-032.
ПРОДАВАМ къща с двор, стопански постройки и гараж 

на ул. „Любен Каравелов” №12 в Генерал Тошево. Справ-
ки на тел. 0895/533-513.

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.

„А” Областна футболна група

Отново с две загуби
В отминалия ХVІІ кръг на 

първенството в Зона „Изток” 
на „А” областната футбол-
на група представителите на 
нашата община се прибра-
ха с поредните си загуби. Ти-
мът на „Спортист 2011” Гене-
рал Тошево не успя въпреки 
положените усилия да стигне 
до равенство и загуби с 1:2 
от отбора на „Христо Ботев” 
Стожер. Както се очакваше 
от мнозина, „Албена 97” Об-
рочище разпиля като дома-
кин с 5:1 „Дружба” Люляково. 
В останалите срещи нямаше 
изненади - „Рилци” Добрич и 
„Орловец 2008” завършиха 
0:3, „Нефтяник 2010” Шабла 

- „Лозенец 2015” Лозенец 0:2 
и „Добруджански спортист” 
Стефан Караджа - „Устрем-
Д” Дончево 0:1. Отборът на 
„Интер” Добрич почиваше.

Оспорван бе кръгът и в 
Зона „Запад”. Там резул-
татите са: „Вихър” Жеглар-
ци - „Стрела 2004” Оляк 
3:2, „Спортист” Стефаново - 
„Дружба-Б” Безмер 5:0, „Со-
кол 2012” Соколово - „Заря 
2006” Крушари 3:0, „Искра 
41” Бенковски - „Вихър 2013” 
Бранище 0:4 и „Добруджа-
нец” Овчарово - „Спартак 
2012” Славеево 3:1. В то-
зи кръг тимът на „Спартак” 
Зърнево почиваше.

Временно класиране в зона „Изток”
1. „Лозенец” 15 14 1 0 51:5 44
2. „Орловец 2008” 13 10 1 2 40:3 31
3. „Устрем-Д” 14 10 0 4 30:10 30
4. „Христо Ботев” 14 9 0 5 30:22 27
5. „Добр. спортист” 14 9 0 5 33:16 27
6. „Спортист 2011” 14 6 2 6 25:20 20
7. „Интер” 13 6 1 6 24:16 19
8. „Албена 97” 15 4 2 9 15:37 14
9. „Нефтяник” 14 2 2 10 14:31 8
10. „Дружба” 14 1 1 12 13:59 4
11. „Рилци” 14 1 0 13 8:64 3

Предстоящи събрания
~ На 21 април от 13.00 

часа Кооперация „ВЗКАЧС 
Генерал Тошево” свиква 
редовно годишно отчетно-
изборно събрание, което 
ще се проведе в залата на 
първия етаж на Общинска 
администрация.

~ На 21 април от 09.00 
часа Кооперация „Люляк” 
в село Люляково ще про-
веде редовно Общо съ-
брание.

~ На 22 април от 09.00 
часа редовно годишно от-
четно-изборно събрание в 
залата на третия етаж на 
Общинска администрация 
ще проведе Кооперация 
„Искра” - село Къпиново.

~ На 25 април от 15.30 
часа Трудовопроизводи-
телна кооперация „Труд” - 
Генерал Тошево, ще про-
веде годишно отчетно-из-
борно събрание.

Обява за продажба
Изгодно продавам дворно място с площ 750 кв. м. 

с вода в Генерал Тошево, ул. „Добруджа” №35. Те-
лефон за връзка: 0885/934-827.


