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В Русе се проведе полуфиналният кръг на националното 
състезание „Млад фермер”, на което преди две години Ге-
нерал Тошево беше домакин. Отборът на ПГЗ „Т. Рачински” 
отново се представи добре и намери място сред първите 
10 в класирането. Индивидуално пък представянето е още 
по-впечатляващо. Пламена Ивелинова от ХІІ клас отива на 
финален кръг, който ще се проведе в Свиленград от 25 до 
27 април. За успехите ще научите повече от интервюто 
в следващия брой с директора на гимназията Кристияна 
Иванова.

Заповед на кмета
На основание чл.44, ал.2 

от ЗМСМА, Заповед №РкД-
20-57 от 10 април 2018 г. на 
Областен управител на Об-
ласт Добрич за осигуряване 
пожарна безопасност, пре-
дотвратяването и гасенето 
на пожари в горски терито-
рии, нареждам:

1. Заповед №РкД-20-57 от 
10 април 2018 г. на Облас-
тен управител на Област До-
брич да стане достояние на 
кметовете, кметските наме-
стници в населените места 
на Община Генерал Тошево, 
на отдел „Собственост и сто-
пански дейности” в Общин-
ска администрация.

2. Кметовете, кметски-
те наместници да запозна-
ят ръководителите на всички 
структури, намиращи се на 
територията на населеното 
място със съдържанието на 
заповедта.

3. Служителите от отдел 

„Собственост и стопански 
дейности” да запознаят ръко-
водителите на всички струк-
тури, намиращи се на тери-
торията на Община Генерал 
Тошево със съдържанието 
на заповедта.

4. Заповед №РкД-20-57 от 
10 април 2018 г. на Област-
ния управител на Област До-
брич да се помести в сайта 
на Община Генерал Тоше-
во, общинския вестник и на 
информационното табло в 
сградата на Общинска адми-
нистрация.

Настоящата заповед да се 
връчи на отдел „Собственост 
и стопански дейности” и на 
кметове/кметски наместници 
на населените места за из-
пълнение!

Контрол по изпълнение-
то на заповедта възлагам на 
Деян Димитров - зам.-кмет 
на Община Генерал Тоше-
во.

Валентин ДИМИТРОВ
 Кмет на Община Генерал Тошево

Уведомително писмо
Уважаеми жители на Община Генерал Тошево,
Във връзка с публичното обсъждане на годишния от-

чет за изпълнението на бюджета за 2017 г. на Община 
Генерал Тошево, каним всички заинтересовани граждани 
и структури на Общината на 10 май 2018 г. от 10.30 часа 
в залата на третия етаж на Общинска администрация на 
среща за обсъждане на годишния отчет за изпълнението 
на бюджета за 2017 г. на Община Генерал Тошево.

Материалите за публичното обсъждане може да полу-
чите в стая 107 в сградата на Общинска администрация 
и от сайта на Община Генерал Тошево www.toshevo.org.

Христо ПАВЛОВ
Председател на Общински съвет Генерал Тошево

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал Тошево

От НАП Добрич предупреждават:

Крайният срок изтича!
Срокът за подаване на 

годишните формуляри за 
доходите от физически-
те лица изтича на 30 ап-
рил. От приходната аген-
ция предупреждават граж-
даните, че ако са решили 
да подадат декларациите 
си в офиса на НАП в До-
брич в последните дни на 
данъчната кампания, може 
да им се наложи да чакат 
на опашки. Формулярите 
си клиентите на Агенцията 
могат да подават по поща-
та с обратна разписка; сре-
щу входящ номер в опре-
делени пощенски станции; 
по интернет, подписани 
с електронен подпис или 
персонален код, както и на 
място в офиса на Агенция-
та по постоянен адрес.

До края на кампания-
та информационният цен-
тър на НАП в Добрич ще 

работи с удължено ра-
ботно време. Експертите 
на Агенцията ще приемат 
обаждания и запитвания 
на телефон 0700/18-700 
от 08.30 до 18.00 часа все-
ки работен ден. На този 
номер гражданите и пред-
ставителите на фирми мо-
гат да получат съвет за 
декларирането и плаща-
нето на данъци и осигури-
телни вноски. Избирайки 
номера, клиентите на НАП 
могат да ползват и авто-
матичните услуги, кои-
то не изискват разговор 
с оператор и са достъпни 
24 часа в денонощието, 7 
дни в седмицата, а именно 
проверка на здравния ста-
тус, справка за регистра-
ция по ДДС и др. Запитва-
ния клиентите могат да из-
пращат и на имейл адрес 
infocenter@nra.bg.

Символична първа копка за саниране на сгради
На 17 април бе направе-

на символична първа копка 
по проект „Енергийно об-
новяване на многофамил-
ни жилищни сгради” с адре-
си на улиците „”Патриарх Ев-
тимий” №2, „Васил Априлов” 
№6 и „Васил Априлов” №27 
в Генерал Тошево. Церемо-
нията се състоя пред бло-
ка на ул. „Васил Априлов” 
№6, като на нея присъства-
ха кметът на Общината Ва-
лентин Димитров - отговорен 
за изпълнението на проекта, 

представители на фирмата-
изпълнител на строителните 
дейности, както и жители на 
блока, включен в проекта за 
енергийно ефективни мерки. 
Официален старт на стро-
ителните дейности дадоха 
кметът на Общината Вален-
тин Димитров и представите-
лят на строителната фирма 
Иван Добрев.

Пред присъстващите гра-
доначалникът посочи, че из-
пълнението на строител-
но-ремонтните дейности ще 

промени изцяло облика на 
жилищната сграда, а живу-
щите ще се радват на ком-
фортна жизнена среда. Той 
пожела на всички участници 
в строителния процес беза-
варийна работа и качествено 
изпълнение на дейностите в 
договорения срок.

В рамките на проекта ще 
бъдат реализирани дейности 
по подмяна на дограма, то-
плоизолация на стените, хи-
дроизолация на покрива, ре-
монт/подмяна на електриче-

ската инсталация в общите 
части на сградата, изпълне-
ние на енергоспестяващо ос-
ветление в общите части.

Проект „Енергийно обно-
вяване на многофамилни 
жилищни сгради” на посоче-
ните по-горе адреси се фи-
нансира по Оперативна про-
грама „Региони в растеж” 
2014-2020, съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за регионал-
но развитие. Бюджетът е в 
размер на 1 128 167,45 лева.

Важно съобщение!
На 27 април (петък) от 10.30 часа в залата на третия 

етаж в сградата на Общинска администрация Генерал 
Тошево ще се проведе среща от поредицата „Попитай 
кмета”. Освен по време на самата среща с кмета и кмет-
ския екип, гражданите могат да зададат предварително 
вълнуващите ги въпроси и на електронната поща на Об-
щина Генерал Тошево www.toshevo.org.

Предстоящи прояви
* ЗА 30 АПРИЛ е насроче-

но провеждането на поред-
ното за тази година заседа-
ние на Общинския съвет.

* НА 13 МАЙ в с. Дъбо-
вик ще се проведе 23-то из-
дание на Националния кон-
курс за млади изпълнители 
на добруджански народни 
песни и кавал „Иван Георги-
ев”. Негови организатори са 
Общинска администрация и 
Народно читалище „Дора Га-
бе 1940” в Дъбовик. Право на 
участие имат всички желае-
щи изпълнители на възраст 
от 7 до 25-годишна възраст. 
Крайният срок за подаване 
на заявки за участие е 7 май 
2018 г. Пълният текст на ста-
тута за провеждане на кон-
курса е публикуван на трета 
страница на общинския вест-
ник „Добруджански глас” и на 

сайта на Община Генерал 
Тошево.

* НА 2 и 3 ЮНИ в Хотел-
ски комплекс „Яница” в с. 
Крапец ще се проведе по-
редното издание на Фес-
тивала за шлагерна и ста-
ра градска песен „Подари 
ми море”. Проявата се ор-
ганизира съвместно от Об-
щините Генерал Тошево и 
Шабла, НЧ „Светлина 1941” 
Генерал Тошево, НЧ „Зо-
ра 1894” Шабла и ХК „Яни-
ца” Крапец. Във фестивала 
могат да участват само са-
модейни колективи, вокални 
групи, дуети и индивидуал-
ни изпълнители към народ-
ни читалища, организации и 
творчески клубове. Крайни-
ят срок за приемане на за-
явки за участие е до 25 май 
2018 г.
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На основание чл.32, ал.1 
от Закона за администраци-
ята, чл.137 от Закона за го-
рите и с цел осигуряване 
на пожарната безопасност, 
предотвратяването и гасе-
нето на пожари в горските 
територии, нареждам:

1. Определям за пожаро-
опасен сезон в горските те-
ритории на област Добрич, 
времето от 10 април до 31 
октомври 2018 г.

2. Забранявам по време 
на пожароопасния сезон па-
ленето на открит огън и из-
вършването на огневи ра-
боти на разстояние по-мал-
ко от 100 метра от границите 
на горските територии.

3. Изхвърлянето на гори-
мите отпадъци да става са-
мо на определените за цел-
та места (контейнери за 
смет и сметища).

4. Териториалните поде-
ления Държавни горски сто-
панства и Държавни ловни 
стопанства при Североиз-
точно държавно предприя-
тие Шумен, кметовете на об-
щини и кметства, собствени-
ците и ползвателите на гор-
ски територии, както и лица-
та, извършващи дейности в 
тях, да създадат необходи-
мата организация за осигу-
ряване на пожарната безо-
пасност в горските терито-
рии.

5. Териториалните поде-
ления Държавни горски сто-
панства и Държавни ловни 
стопанства при Североиз-
точно държавно предприя-
тие Шумен, кметовете на об-
щини и кметства, собствени-
ците и ползвателите на гор-
ски територии, ръководите-
лите на обекти, разположени 
в тях, да проверят състояни-
ето на наличните в тези те-
ритории противопожарни хи-
дранти, водоеми и противо-
пожарни депа, като предпри-
емат мерки за възстановява-
не на неизправните.

6. Ръководителите на зе-
меделски кооперации, арен-
датори и ползватели на сел-
скостопански земи в близост 
до горски територии да под-
държат в техническа изправ-
ност и готовност противо-
гасителните устройства и в 
случай на пожар да се вклю-
чат в гасенето му.

7. Собствениците на ли-
нейни обекти, както и на съо-
ръжения, преминаващи или 
попадащи в горските терито-
рии, са длъжни за собствена 
сметка:

7.1. Да ги поддържат цело-
годишно в пожаробезопасно 
състояние, като ги почистват 
периодично от дървета, кло-
ни, храсти, сухи треви и дру-
ги горими материали

7.2. Да кастрят клоните на 
дърветата в непосредствена 
близост до обекта или съо-
ръжението.

7.3. Да определят особе-
но опасните в пожарно отно-
шение места и да ги обезо-
пасяват.

8. Физическите лица, пре-
минаващи или пребивава-
щи в горските територии, да 
спазват правилата за пожар-
на безопасност в тях.

9. Ръководителите на 
сдружения на ловците, рибо-
ловците и туристите да ин-
структират членовете си за 
правилата за пожарна без-
опасност в горските терито-
рии преди всяко пребивава-
не в тях.

10. Началниците на воен-
ни поделения и части при 
провеждане на полеви за-
нятия и учения да осигурят 
спазването на правилата за 
пожарна безопасност и да 
предприемат действия за 
недопускане на пожари или 
за своевременното им поту-
шаване.

11. Организиране на по-
жарна безопасност и защи-
та на населението и тери-
ториалните структури на Из-

пълнителната агенция по го-
рите да спират дейности или 
експлоатация на машини и 
съоръжения в горските те-
ритории, които не отговарят 
на изискванията за пожар-
на безопасност или създа-
ват опасност за възникване 
на пожари.

12. Органите по пожарна 
безопасност и защита на на-
селението със съдействие-
то на Териториалните поде-
ления Държавни горски сто-
панства и Държавни ловни 
стопанства при Североиз-
точно държавно предприя-
тие Шумен, общините, соб-
ствениците и ползватели-
те на горски територии, как-
то и на лицата, извършващи 
дейности в тях, да поддър-
жат повишена бдителност и 
активност през пожароопас-
ния сезон и при необходи-
мост да предприемат неза-
бавни действия по ограни-
чаване и потушаване на гор-
ските пожари.

13. Органите по Пожар-
на безопасност и защита на 
населението и териториал-
ните структури на Изпълни-
телна агенция по горите са-
мостоятелно или съвместно 
да осъществяват контрол по 
изпълнението на предвиде-
ните противопожарни мерки 
и мероприятия в горските те-
ритории.

14. Кметовете на общи-
ни и кметства да организи-
рат по места денонощна те-
лефонна връзка с органите 
на Пожарна безопасност и 
защита на населението, за 
своевременно информиране 
в случай на пожар.

15. Кметовете на общи-
ни да засилят контрола в 
земеделските територии за 
спазване на изискванията 
на чл.6, ал.1, т.2 от Закона 
за опазване на земеделски-
те земи.

16. В срок до 24 часа след 
възникване на горски пожар 

в държавните горски терито-
рии, наличната за него ин-
формация да се въвежда в 
информационната система 
на Изпълнителната агенция 
по горите от оторизираните 
за това служители в Тери-
ториалните поделения Дър-
жавни горски стопанства и 
Държавни ловни стопанства 
при Североизточно държав-
но предприятие Шумен.

17. При възникване на го-
леми и сложни за овладя-
ване пожари да се привли-
чат местните поделения на 
Министерство на отбраната, 
съгласно плановете за вза-
имодействие и помощ при 
кризисни ситуации.

Контрол по изпълнение-
то на заповедта възлагам 
на Директора на Регионална 
дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на население-
то”, Директора на Регионал-
на дирекция по горите Варна 
и кметовете на общини.

Директора на Североиз-
точно държавно предприя-
тие Шумен да сведе насто-
ящата заповед до знание-
то на Директорите на Тери-
ториалните поделения Дър-
жавни горски стопанства и 
Държавни ловни стопанства 
при Североизточно държав-
но предприятие Шумен.

Кметовете на общини да 
сведат настоящата заповед 
до знанието на всички, има-
щи касателство по въпроси-
те, упоменати в нея.

Настоящата заповед да се 
изпрати до Директора на Ре-
гионална дирекция по гори-
те Варна, Директора на Се-
вероизточно държавно пред-
приятие Шумен, Начални-
ка на Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и за-
щита на населението” До-
брич и до кметовете на об-
щини.

 Красимир КИРИЛОВ
 Областен управител

 на област Добрич

Месец май

Събития и факти
* 1 май - Ден на труда и международната работническа со-

лидарност.
* 2 май 1988 г. - различни обекти в града и общината бя-

ха посетени от министър-председателя на Танзания 
Джозеф Синде Вариоба.

* 6 май - Ден на храбростта и на Българската армия - На-
ционален празник. Общоселски събори в Изворово, 
Дъбовик и Люляково.

* 7 май - Ден на радиото и телевизията - професионален 
празник.

* 8 май 1976 г. - в центъра на Генерал Тошево е открит па-
метник на Владимир И. Ленин. Демонтиран е на 10 юли 
1991 г.

* 9 май - Ден на Европа и Ден на победата над хитлерист-
ка Германия.

* 9 май 1995 г. - в Генерал Тошево е открит Паметникът на 
загиналите във войните. Всяка година пред паметни-
те плочи се полагат венци и цветя в памет на героите 
от общината.

* 11 май - 155 години от първото честване на празника на 
светите братя Кирил и Методий. От 1863 г. 11 май се 
установява като църковен празник. В София празни-
кът е организиран от учителя Сава Филаретов.

* 17 май 1962 г. - в града и общината гостува генерални-
ят секретар на ЦК на КПСС Никита Хрусшчов. Двама-
та с Тодор Живков засаждат два бора в парка на днеш-
ния Добруджански земеделски институт край Генерал 
Тошево.

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

* 18 май 1963 г. - на посещение в Генерал Тошево е първи-
ят секретар на ЦК на БКП и председател на Министер-
ския съвет Тодор Живков.

* 22 май - храмов празник и общоселски събор в село Кра-
сен

* 24 май - Ден на българската просвета и култура и на сла-
вянската писменост.

* 31 май 1986 г. - в общината гостува делегация от Зимбаб-
ве, водена от министъра на земеделието Мовен Ма-
хатчи.

* 31 май - Световен ден без тютюнев дим.

Практически препоръки за абитуриентите
Миналата седмица служи-

тели на Районно управление 
на МВР в Генерал Тошево се 
срещнаха с абитуриенти от 
двете средни училища в гра-
да, с цел да им разяснят ос-
новните изисквания за без-
опасност по време на пред-
стоящите празници. Отчете-
но бе, че през 2017 г. път-
ните полицаи са установи-
ли повече от 700 нарушения, 
допуснати от абитуриенти-
шофьори, от водачи на авто-
мобили, с които се превозват 
абитуриенти или техни близ-
ки. Общият брой на взети-
те от пътните полицаи мер-

ки спрямо празнуващи над-
хвърля 800. Най-честите на-
рушения са неизползването 
на обезопасителни колани, 
неправилен превоз на път-
ници, управление на МПС от 
неправоспособни водачи и 
управление под въздействие 
на алкохол.

За да остане празничното 
настроение, „Пътна полиция” 
съветва:

~ Спазвай Закона за дви-
жение по пътищата.

~ Осведоми се за новите 
изменения в Закона за дви-
жение по пътищата.

~ Погрижи се за своята 

безопасност. Не позволявай 
рисково поведение на твои-
те приятели да те постави в 
опасност от пътен или друг 
вид инцидент по време на 
твоя абитуриентски бал.

~ Бъди емоционален, но 
се контролирай. Еуфорията 
не е оправдание за извърш-
ване на рискови и необмис-
лени действия.

~ Не прекалявай с алкохо-
ла по време на бала.

~ Ако ще шофираш, не пий 
алкохол! Не забравяй, че из-
питият алкохол подвежда 
към вземане на „смели” ре-
шения, а крайният резултат 

е нежелан.
~ Избери близък или ро-

дител да ти бъде шофьор на 
бала и след него.

~ Ако не си правоспособен 
водач, не демонстрирай шо-
фьорските си „умения” точно 
на бала.

~ При нужда позвъни на 
112 или отиди в най-близко-
то районно управление.

Това са само част от ука-
занията, дадени на абитури-
ентите по време на среща-
та. Изнесени бяха множе-
ство примери за неприятни 
последствия при неспазване 
на тези изисквания.

Изследване на НСИ за
домакинските бюджети

Националният статисти-
чески институт (НСИ) стар-
тира наблюдението на до-
макинските бюджети в нови 
домакинства. Изселване-
то се извършва ежегодно. 
В него ще вземат участие 
90 домакинства от Добри-
чка област, избрани на слу-
чаен принцип, които са раз-
делени в три части от по 30 
домакинства. Извадката за 
цялата страна се състои от 
3 060 домакинства, разде-
лени в три части от по 1 020 
домакинства. Всяко дома-
кинство участва в изследва-
нето четири пъти в рамките 
на една година на ротацио-
нен принцип.

Избраните населени мес-
та от нашата община са Ге-
нерал Тошево и Снягово. 
Другите селища от облас-
тта са Добрич, Балчик, Ка-
варна, Божурово, Нова Ка-
мена, Одринци и Телериг. 
За отбелязване е фактът, 
че при всяко изследване 
през предходните години 
нашата община е сред пър-
вите по брой на населените 

места.
По време на своето учас-

тие домакинствата попъл-
ват дневници за получени-
те доходи и направените 
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 
Националния статистиче-
ски институт.

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 дома-
кинските бюджети е осно-
вен източник за получа-
ване на обобщена инфор-
мация за доходите, разхо-
дите и потреблението на 
населението в страната, 
която е необходима за раз-
работване на различни по-
литики и мерки в социал-
ната сфера.

Заповед №РкД-20-57 на областния управител

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

ския седмичен вестник „Добруджански глас” се качват 
на електронния адрес на Община Генерал Тошево, 
който е: www.toshevo.org. Това ще продължи и зана-
пред. Всеки четвъртък може да прочетете цветния ва-
риант на новия брой на вестника!
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Раздаване на помощи по програма на Европейския съюз

Стартира акцията на БЧК в Генерал Тошево
Стартира акцията на Бъл-

гарския червен кръст в Ге-
нерал Тошево по раздава-
нето на продуктите от хра-
нителната програма на Ев-
ропейския съюз. Право на 
помощи по линия на безвъз-
мездната дарителска по-
мощ в нашата община имат 

350 души.
Миналата седмица бе от-

крит пункт за раздаване на 
продуктите. Той се намира 
на първия ежат в сградата 
на Общинска администра-
ция и работи до днес, 24 ап-
рил.

Хранителните пакети за 

уязвими групи жители на об-
щината включват седем ви-
да трайни хранителни про-
дукти: леща - 7 килограма; 
рибни консерви - 1,120 кило-
грама; грах - 3,200 килогра-
ма; лютеница - 2 килограма; 
доматено пюре - 0,800 кило-
грама; бисквити - 1,200 ки-

лограма и пчелен мед - 1 ки-
лограм. Общо 16,320 кило-
грама са хранителните про-
дукти от този транш.

Право на хранителни па-
кети помощ имат:

~ лица и семейства, под-
помагани с целеви помощи 
за отопление;

~ майки (осиновителки);
~ лица и семейства, полу-

чили еднократна целева по-
мощ за ученици, записани в 
първи клас;

~ лица и семейства, по-
лучили еднократни или ме-
сечни помощи, предназна-
чени за превенция и реин-
теграция;

~ лица и семейства, инци-
дентно пострадали при бед-
ствия и аварии при форсма-
жорни обстоятелства;

~ лица с установени 90 
процента трайни уврежда-
ния с чужда помощ, полу-
чили интеграционни добав-
ки и други.

Това е поредната отлично 
организирана акция на Бъл-
гарския червен кръст на те-
риторията на Община Гене-
рал Тошево през последни-
те години.

За концерта „Песните и танците са в моето сърце”, който се осъществи в рамките на дейностите по устойчивост 
на проект „Искаме и можем”, реализиран от Община Генерал Тошево в партньорство с общинските училища и детските 
градини, още дълго ще се говори. Той бе посветен на Международния ден на ромите, а препълнената зала на моменти 
буквално изригваше от аплодисменти за изпълненията на малките таланти от града и общината.

На снимката: Къна Дякова, Вяра Дянкова и служители в Общинска администрация под-
готвят на 16 април стартирането на акцията.

Обява на Общината
На основание Заповед 

№319 от 16.04.2018 г. на 
кмета на Община Генерал 
Тошево, във връзка с чл.17, 
чл.58 и чл.63 от Наредбата 
за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане 
с общинско имущество на 
Община Генерал Тошево, и 
в изпълнение на Решение 
№3-6 от 20.03.2018 г. на Об-
щински съвет Генерал То-
шево е открита процедура 
за провеждане на публично 
оповестен конкурс за отда-
ване под наем на помеще-
ние, находящо се в здрав-
ната служба на с. Росица, за 
срок от 5 години.

Местонахождение на 
имота: Село Росица - ле-
карски кабинет в сградата 
на здравната служба, нахо-
дяща се в УПИ №VІІІ-битов 
к-т в кв.36 по ПУП на селото, 
площ 25 кв. м., начална ме-
сечна наемна цена 25 лева.

Конкурсът ще се прове-
де в сградата на Общинска 
администрация Генерал То-
шево, ул. „В. Априлов” №5, 
в залата на третия етаж, на 
09.05.2018 г. от 09.00 часа.

 1. Конкурсните книжа мо-
гат да се закупят от касата 
на Общината, намираща се 
в Информационния център 
на първия етаж в сградата 

на Общинска администра-
ция Генерал Тошево, ул.”В. 
Априлов” №5, срещу такса 
от 5 лева до 12.00 часа на 
08.05.2018 г.

2. Документи за участие 
в конкурса се подават в Ин-
формационния център на 
първия етаж в сградата на 
Общинска администрация 
Генерал Тошево, ул. „В. Ап-
рилов” №5 до 15.00 часа на 
08.05.2018 г. включително.

3. Участниците в конкурса 
следва да заплатят депозит 
за участие в размер на 10% 
от началната конкурсна це-
на в касата на Община Гене-
рал Тошево, намираща се в 
Информационния център на 
първия етаж в сградата на 
Общинска администрация, 
ул. „В. Априлов” №5 или по 
IBAN сметка на Община Ге-
нерал Тошево BG04 CREX 
9260 33 147 b08701, BIC код 
CREX BGSF при “Токуда 
банк” офис Генерал Тошево.

Критерий за оценка - 
най-високата тръжна цена.

За допълнителна инфор-
мация: отдел „Собственост 
и стопански дейности” при 
Община Генерал Тошево, 
ул. „В. Априлов” №5, стаи 
408 и 411, тел. 05731/22-26, 
централа 05731/20-20, въ-
трешен 13.

Енерго-Про Продажби

Открит е нов телефон
Енерго-Про Продажби въведе нова денонощна теле-

фонна линия за въпроси и сигнали 0700 800 61, която ще 
обслужва клиентите на дружеството. Запазва се досегаш-
ния номер 0700 161 61, който се обособява за клиентите 
на Електроразпределение Север (предишно име Енерго-
Про Мрежи). Промяната се налага поради правното изис-
кване на европейското законодателство за разделяне на 
електроснабдителното и електроразпределителното дру-
жество в рамките на компанията.

На новосъздадения номер 0700 800 61 клиентите на 
Енерго-Про Продажби могат да проверят сметките си за 
ел. енергия, да научат по какъв начин могат да платят за-
дължението си, както и информация за текущи промоции 
и кампании.

Промяната влезе в сила на 12 април 2018 г.

На 13 май 2018 г. в село 
Дъбовик ще се проведе 23-
то издание на Национал-
ния конкурс за млади из-
пълнители на добруджан-
ски народни песни и кавал 
„Иван Георгиев”. Неговият 
статут е, както следва:

1. Конкурсът се органи-
зира в памет на големия 
изпълнител на добруджан-
ски фолклор Иван Георгиев 
от село Дъбовик.

2. Организатори на кон-
курса са Община Генерал 
Тошево и Народно читали-
ще „Дора Габе 1940” в село 
Дъбовик.

 3. Цели на конкурса - 
съхраняване и популяри-
зиране на добруджанския 
фолклор и поощряване из-
явите и таланта на най-до-
брите млади изпълнители 
на народни песни и кавал.

4. Условия за участие 
- право на участие имат 
всички желаещи изпълни-
тели на възраст от 7 до 25 

години, които се разделят 
на следните категории:

а) Любители (читалища, 
клубове, детски музикални 
школи и др.).

б) Средни училища, 
Средни училища с разши-
рено изучаване на фол-
клорни изкуства.

в) Професионални му-
зикални училища (НУФИ, 
НУИ, НМУ).

Всички участници се 
състезават в следните 
възрастови групи:

І група - до 10 години 
включително.

ІІ група - от 11 до 13 годи-
ни включително.

ІІІ група - от 14 до 17 го-
дини включително (учас-
тниците в тази възрастова 
група не се делят на кате-
гории).

ІV група - над 18 години 
(от Висши учебни заведе-
ния и любители).

5. Конкурсът се про-
вежда в два кръга.

Първи кръг:
~ изпълнители на кавал 

- изпълняват две мелодии 
по избор, до 5 минути;

~ изпълнители на народ-
ни песни - изпълняват без 
съпровод две песни по из-
бор, една от които от ре-
пертоара на Иван Георги-
ев.

Втори кръг:
~ изпълнители на кавал 

- изпълняват други две ме-
лодии;

~ изпълнители на народ-
ни песни - изпълняват две 
песни, една от които от ре-
пертоара на Иван Георги-
ев.

Изпълнение на безмен-
зурна песен - два куплета.

Изпълнение на песен в 
размер - три куплета.

Във втория кръг изпъл-
нителите пеят с инстру-
ментален съпровод, осигу-
рен от организаторите, или 
с личен, ако желаят това.

6. Журиране:

Изпълненията на учас-
тниците се оценяват от жу-
ри, в чийто състав влизат 
изтъкнати специалисти и 
музикални дейци. Жури-
то самостоятелно опреде-
ля критериите за оценка на 
изпълненията и разпреде-
лянето на паричния награ-
ден фонд. Изпълнителите 
се класират по възрастови 
групи и категории. Всички 
участници се награждават 
с грамота за участие. Във 
всяка група се присъждат 
първа, втора и трета награ-
ди и поощрения.

Голямата Приз-награда 
на конкурса се присъжда 
за най-добро изпълнение 
на песен от репертоара на 
Иван Георгиев.

7. Други условия:
~ участниците не запла-

щат такса за участие;
~ традиционните фол-

клорни костюми са задъл-
жителни;

~ при подаване на заяв-

ката за участие задължи-
телно се посочва име, раз-
мер и тоналност на песни-
те за Втори кръг;

~ всички участници се 
явяват преди откриването 
на конкурса и регистрират 
участието си;

~ изпълнителите, класи-
рани за Втори кръг, се обя-
вяват в края на Първия. В 
паузата между двата кръга 
се прави репетиция с музи-
кален съпровод;

~ класираните на първо, 
второ и трето място в Тре-
та възрастова група (ка-
вал и народно пеене), имат 
право да ползват едного-
дишна стипендия от Ми-
нистерство на културата по 
Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на 
закрила на децата с изяве-
ни дарби;

~ командировъчните раз-
ходи са за сметка на учас-
тниците;

~ при необходимост ор-

ганизаторите осигуряват 
нощувка на участниците, 
също за тяхна сметка;

~ участниците предоста-
вят на организаторите пра-
вата за видеозаснемане, 
аудиозаписи и разпростра-
нение.

Писмени заявки за 
участие в конкурса се 
приемат в срок до 7 май 
2018 г. на адрес: Народно 
читалище „Дора Габе 1940”, 
област Добрич, община Ге-
нерал Тошево, село Дъбо-
вик, пощенски код 9551 и 
на ел. адреси: chitalishte_
gabe@abv.bg; marina_yan@
abv.bg; parveva@abv.bg.

За справки и контак-
ти: Маринка Янкова - чи-
талищен секретар, тел. 
0898/379-691; Стоянка 
Първева - кмет на село Дъ-
бовик, тел. 0885/690-365; 
Маргарита Великова - на-
чалник на отдел „КВИ”, тел. 
0885/604-151 и 0889/954-
880.

Статут на Националния конкурс за млади изпълнители „Иван Георгиев”
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- Блазе ви на вас, че живеете на село. Какъв чист въз-
дух, каква земя, каква красота е само!

- Прав си, ама тази красота трябва и да се копае…
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Чужденец влиза в български магазин, за да си купи ко-
кошка за яхния. Гледа по рафтовете, но никъде не може 
да намери търсената стока. Пък не можал и думата на 
български да се сети, че да попита. Накрая взел едно яй-
це, отишъл при продавачката и попитал:

- А на туй нещо къде му е мамата?...

Виц на броя

Ученичката от ХІІ клас на СУ „Н. Вапцаров” Гала Мария-
нова Проданова се класира на първо място на област-
ния кръг на олимпиадата по история и цивилизация. Неин 

преподавател е Атанас Димитров. Темата на олимпиадата бе-
ше „Покръстване и създаване на независима българска църк-
ва”. От малка имам интерес към историята, за което съм благо-
дарна на бившата ми учителка Антоанета Георгиева от ОУ „Хр. 
Смирненски”. Два пъти съм била на второ място, но този път 
постигнах мечтата си да бъда първа, каза в редакцията Гала.

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.

Седмица на детската книга и изкуствата за деца
Тази година Седмицата на 

детската книга и изкуствата 
за деца стартира на 23-ти и 
ще приключи на 27 април. В 
различни дни в читалищната 
библиотека на Народно чита-
лище „Светлина 1941” в гра-
да се проведоха „Маратон на 
четенето”, „В чудния свят на 
детската писателка Мария 
Маринова”, „Срещи с учени-
ци от СУ „Никола Вапцаров” 
и ОУ „Христо Смирненски”, 

„Верижно четене”, „Предста-
вяне на български народни 
приказки и гатанки”. Всички 
досега проведени меропри-
ятия преминаха при отлич-
на организация и активното 
участие на малчуганите

Остават още следните 
инициативи:

На 25 април - „В приказния 
свят на книгите” и „Премиера 
на спектакъла „Пинокио” на 
Държавна опера - Бургас”.

~ На 26 април - „Шарена 
торбичка” - четене и прожек-
ция на български народни 
приказки”.

~ 27 април - На гости на 
книгата - приказки от българ-
ски автори, срещи с ученици 
от СУ „Никола Вапцаров” и 
ОУ „Христо Смирненски”.

Различни по съдържание 
инициативи във връзка със 
Седмицата на детската кни-
га и изкуствата за деца, Све-

товния ден на книгата и ав-
торското право, 130 години 
от рождението на Дора Га-
бе,105 години от рождението 
на Асен Босев, 215 години от 
рождението на Александър 
Дюма и 390 години от рожде-
нието на Шарл Перо провеж-
дат и народните читалища в 
селата. Освен това са орга-
низирани и редица училищ-
ни прояви, в които децата се 
включват с огромно желание.

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.

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
По данни на Дирекция 

„Бюро по труда” от минала-
та седмица, свободните ра-
ботни места в нашата общи-
на са, както следва:

~ Генерал Тошево - уред-
ник на музей, образование 
висше.

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

~ Генерал Тошево - гро-

бар, образование основно.
~ Генерал Тошево - зе-

ленчукопроизводител - обра-
зование начално.

~ Генерал Тошево - ра-
ботник, консервна фабрика, 
образование основно.

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

Правила за прием в
в Лятната академия

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

1. Лятна академия „Па-
тиланци” ще приема деца 
и ученици с постоянен или 
настоящ адрес на Генерал 
Тошево.

2. Лятна академия „Па-
тиланци” ще бъде откри-
та на 4 юни и ще продъл-
жи до 31 август 2018 г. все-
ки работен ден от 08.30 до 
12.30 часа.

3. В Лятна академия „Па-
тиланци” ще се приемат 
деца навършили 7 години 
или навършващи толкова 
през настоящата година и 
ученици навършили и на-
вършващи 11 години през 
2018 г.

4. Заявления до Дирек-
тора за записване на дете/
ученик ще се подават от 1 
до 31 май за текущата го-
дина всеки работен ден от 
08.00 до 12.00 часа и от 
13.00 до 17.00 часа на ад-
рес: Генерал Тошево, ул. 
„С. С. Раковски” №14. За-
явленията ще бъдат вхо-
дирани и децата ще бъдат 
записани по реда на пода-
ване на заявление. При за-
писване на 100 деца/уче-
ници приемът за посеще-
ние на лятната академия 
се прекратява.

5. С подаването на заяв-
ление за записване, роди-
телят дава съгласие дете-
то му да бъде снимано и 
снимките да се публикуват 

в страницата на институ-
цията в социалната мрежа 
Фейсбук и местния печат.

6. Всяко дете/ученик по-
сещаващо заниманията е 
задължено да идва и да си 
отива с придружител. Ро-
дителите, които нямат въз-
можност да придружават 
децата си, подписват де-
кларация, че разрешават 
детето им да се придвижва 
само от дома си до ЦПЛР-
ЦРД и обратно след при-
ключване на заниманията.

7. Всяко дете/ученик по-
сещаващо академията за-
дължително участва в гру-
повите занимания и плани-
раните дейности за деня.

8. При изискване на ма-
териали и консумативи, из-
вън осигурените от органи-
заторите, децата и учени-
ците посещаващи ЛА „Па-
тиланци” са длъжни да но-
сят от вкъщи

 9. Всяко дете/ученик по-
сещаващо академията но-
си отговорност за вещи-
те си

10. Забранява се на де-
цата, посещаващи ЛА „Па-
тиланци”, да носят таблети 
и друга скъпа техника.

11. За връзка с ръковод-
ството и учителите се из-
ползва телефон 0885/669-
915.

12. При агресивно по-
ведение и извършване на 
действия неотговарящи на 
възрастта на децата, вер-
бална агресия и нецензу-
рен език, нарушителите се 
изключват от посещение 
на ЛА „Патиланци.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със заповед на министъ-

ра на отбраната са обяве-
ни за заемане от лица из-
пълнявали кадрова воен-
на служба, четири вакант-
ни длъжности за офице-
ри от състава на Централ-
но военно окръжие, както 
следва:

1. Началник на Военно 
окръжие ІІ степен Монтана 
- звание подполковник, ка-
питан ІІ ранг.

2. Началник на Военно 
окръжие ІІ степен Разград 
- звание подполковник, ка-
питан ІІ ранг.

3. Началник на сектор 
„Военен отчет, комплекту-
ване, набиране и адапта-
ция” във ВФ 54550 Монта-

на - звание майор, капитан 
ІІІ ранг.

4. Началник на сектор 
„Военен отчет, комплрук-
туване, набиране и адап-
тация” във ВФ 54650 Ви-
дин - звание майор, капи-
тан ІІІ ранг.

Повече информация мо-
же да получите от офи-
са за водене на военен 
отчет към Община Гене-
рал Тошево или на тел. 
0888/321-253, както и от 
сайтовете на Централ-
но военно окръжие www.
comd.bg и Министерство 
на отбраната www.mod.bg. 
Изискванията са публику-
вани на сайта на Община 
Генерал Тошево.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

пчелни отводки. Справки 
на тел. 0888/671-032.

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то с площ 750 кв. м. с во-
да в Генерал Тошево, ул. 
„Добруджа” №35. Справки 
на тел. 0885/934-827.

ПРОДАВАМ къща с 
двор, стопански постройки 
и гараж на ул. „Любен Ка-
равелов” №12 в Генерал 

Тошево. Справки на тел. 
0895/533-413.

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.


