
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ГОДИНА LX БРОЙ 39 (3646) 8 ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА ЦЕНА 0.20 ЛЕВА

Дарителите за
паметника на Левски

Общо 2 096 лева са по-
стъпилите дарения за от-
крития на 22 септември 
2018 година в Генерал То-
шево бюст-паметник на 
Апостола на свободата 
Васил Левски. Поимен-
но дарителите са, както 
следва.

1. Валентин Вълчев Ди-
митров - 100 лева.

2. Георги Василев Геор-
гиев - 100 лева.

3. Стелиян Иванов Стоя-
нов - 500 лева.

4. Георги Николов Анге-

лов - 50 лева.
5. ЕТ „Мирослав Коста-

динов Славов” - 300 лева.
6. „АС” ЕООД - Сашко Г. 

Ставрев - 300 лева.
7. ЕТ „Силвена” Коста-

дин А. Костов - 200 лева.
8. „Братя Добреви” ООД 

- 150 лева.
9. ЗП Вичо К. Великов - 

85 лева.
10. Клуб „Здраве” Гене-

рал Тошево - 71 лева.
12. Клуб на пенсионира-

ните учители - Генерал То-
шево - 240 лева.

На снимката: Момент от тържественото откриване на Детското полицейско управление във физкултурния салон на 
Средно училище „Никола Вапцаров”. Малчуганите с готовност приеха да участват активно в учебния процес и да дока-
жат големите си възможности.

Малки полицаи под прикритие в СУ „Никола
Вапцаров” ще се грижат за реда и сигурността

На 1 октомври в Средно 
училище „Никола Вапца-
ров” тържествено бе откри-
то първото за учебното за-
ведение Детско полицей-
ско управление с ученици 
от трети клас. Присъства-
ха служителите на Район-
ното управление на МВР 
Гр. Павлов, В. Спасов, Р. Ди-
митров, Д. Драгнев, както и 
кметът на Общината Вален-
тин Димитров.

Идеята на Детското поли-
цейско управление е деца-
та, забавлявайки се, да по-
лучават знания и умения за:

~ Опазване на своя живот 
и този на приятелите си.

~ Справяне в трудни ситу-
ации с различни предизви-

кателства вкъщи, в учили-
ще, на улицата, в планина-
та, своите права и отговор-
ности пред обществото.

~ Работа в екип.
~ Уважение и толерант-

ност към чуждото мнение и 
различните от тях.

Програмата „Детско по-
лицейско управление” е 
предвидена за реализира-
не от служители на МВР 
от структурите на „Охрани-
телна полиция”, „Пътна по-
лиция” и „Криминална по-
лиция”, Български Червен 
кръст, Българския младеж-
ки Червен кръст, Българ-
ския туристически съюз и 
духовни лица в съответни-
те населени места. Програ-

мата е мобилна и отворена 
за нови идеи и допълнения. 
Формата на обучението по 
програмата е извънкласна.

Заниманията се провеж-
дат по предварително из-
готвен и утвърден от начал-
ника на съответното Район-
но управление на МВР и ди-
ректора на училището гра-
фик (по образец) в рамки-
те на един астрономически 
час веднъж седмично, счи-
тано от 1 октомври до 1 юни 
на съответната учебна го-
дина. Теоретичните зани-
мания се провеждат в учи-
лищна класна стая или в 
други подходящи помеще-
ния. Практическите зани-
мания се провеждат на от-

крито, като преди всичко се 
следи за опазване живота и 
здравето на децата.

Целите на програмата 
са:

- ранна превенция на под-
растващите;

- утвърждаване на цен-
ностно отношение към за-
коните в страната;

- създаване на навици за 
безопасно поведение и взе-
мане на адекватни решения 
в определени ситуации;

- изграждане на граждан-
ска позиция и развитие на 
гражданска компетентност;

- стимулиране на прилеж-
ност и инициативност;

- повишаване доверието 
към полицията.

Областен информационен център

Анкета с граждани от
национална кампания

Миналата седмица във 
фоайето в сградата на Об-
щинска администрация бе 
поставена урна за събиране 
на мнения за анкетата „Съз-
дай своя проект и промени 
своята общност”. Инициати-
вата е на Областен инфор-
мационен център - Добрич.

В разяснителната част 
на предоставените листов-
ки е посочено, че целта на 
настоящата анкета е да се 
даде възможност на все-
ки от гражданите да споде-
лят своя идея, която би мо-
гла да промени и подобри 
живота в неговата общност 
и населено място. Събра-
ните анкети и идейни пред-
ложения ще бъдат обобще-
ни и предадени на общини-
те. Така те ще получат още 
един поглед върху пробле-
мите на хората, по какъв на-
чин те виждат тяхното раз-
решаване и ще могат ли да 
ги използват като отправ-
на точка в реализиране на 
проекти, които да подобрят 
и променят живота на общ-

ността. Инициативата е на 
Областен информационен 
център - Добрич и в рам-
ките на обща кампания на 
мрежата на Информацион-
ни центрове „Бъдеще на Ко-
хезионната политика на Ев-
ропейския съюз”.

Вашата идея може да е 
свързана с градинката пред 
Вашия дом, детската пло-
щадка или междублоковото 
пространство; може да има-
те идея за различни дейнос-
ти и инициативи с деца и 
възрастни (спортни, култур-
ни и образователни и др.). 
Не е необходимо да е с мно-
го средства и ресурси, е по-
сочено в разяснението.

Поставените в анкетата 
въпроси са следните:

1. Какво искате да се про-
мени/подобри във Вашето 
населено място?

2. Имате ли идея как това 
да се случи?

3. Опишете накратко 
своята идея/проект.

4. Как би се казвал Ваши-
ят проект?

Старт в кариерата
От Агенцията по заетостта 

информират, че до 19 октом-
ври 2018 г. включително се 
приемат заявления по про-
грама „Старт в кариерата” за 
одобрените работни места в 
публичната администрация. 
Областна администрация 
Добрич има одобрени две ра-
ботни места по програмата 
за младежки със специално-
сти „Публична администра-
ция” и „Човешки ресурси”.

Право да кандидатстват 
имат всички безработни мла-
дежи с ненавършени 29-го-
дишна, които нямат трудов 
стаж по придобита специал-
ност от висшето си образо-
вание.

Заявленията за кандидат-
стване се приемат в дирек-
циите „Бюро по труда” в ця-
лата страна. Осигурената 
заетост е в рамките на 9 ме-
сеца.

Поздравление към
възрастните хора

Във връзка с Междуна-
родния ден на възрастните 
хора кметът на Общината 
отправи поздравление със 
следното съдържание:

Уважаеми пенсионери и 
възрастни хора,

Най-сърдечно ви поз-
дравявам с Международ-
ния ден на възрастните 
хора. Този празник е чу-
десен повод отново да си 
спомним за мъдростта, 
любовта, вярата и надеж-
дата, на които сте ни учи-
ли и да ви поднесем дар 
в отплата - обич и уваже-
ние. Наш дълг е да има-
те спокоен и достоен жи-

вот! И макар не винаги да 
успяваме, уверявам ви, че 
грижата за нашите май-
ки и бащи, нашите баби и 
дядовци, е сред първосте-
пенните ни задачи.

Надявам се, че с об-
щите усилия на всички - 
представителите на мест-
ната и държавната власт, 
добрите резултати за вас 
ще бъдат постигнати.

Освен здраве, желая 
ви да бъдете усмихнати 
и енергични, за да ни под-
крепяте и напътствате.

Честит празник!
Валентин ДИМИТРОВ

Кмет на Общината
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По традиция на Тодоровден и Димитровден в Генерал Тошево са се провеждали празнич-
ни конни състезания. Тази снимка, която Стойчо Николов Стойчев дари на редакцията за 
рубриката „Да съхраним историята на общината” е от 1945 г. Правена е пред хотела на 
Христо Минчев (сега почетен гражданин на Генерал Тошево). На нея са кметът Стойчо 
Георгиев, секретар-бирникът Стоян Русев и други видни личности в историята на Гене-
рал Тошево, при награждаване на победителите в конен турнир.

 „Попитай кмета” беше в Пчеларово
Поредната 32-ра среща 

„Попитай кмета” се състоя в 
село Пчеларово на 28 сеп-
тември. Пред повече от 20 
човека в пенсионерския клуб 
на селото кметът на Общи-
ната Валентин Димитров за 
пореден път представи най-
важните дейности, свърше-
ни от Общинска администра-
ция, както и предстоящите 
събития и прояви за месец 
октомври.

В рамките на първата част 
на срещата градоначални-
кът представи наситена с 
културни събития програма 
в цялата община. Сред тях 
той отличи петнадесетото 
издание на събора в селото 
- домакин на срещата „Сла-
веи пеят в Пчеларово”, събо-
рът на българите-преселни-
ци от Северна Добруджа” в 
село Дъбовик, празникът на 
село Сноп, както и третото и 
изключително успешно про-
веждане на Празник на пло-
дородието „Кардамска есен”, 
който се състоя на 15 сеп-
тември. От важните срещи и 
мероприятия кметът обърна 
внимание на проект LEARN 
“Слушам, образовам се, 
действам и чета в мрежа”, по 
който бе даден старт на по-
редицата от учебни посеще-
ния между партньорите - Лу-
мина - водещ партньор Ови-
диу и Михаил Кугълничану, 
откритото поредно съоръже-
ние за най-малките тошевци, 
което се намира на ул. „Ве-
лико Маринов” и вече се рад-
ва на голям интерес. Старти-
ра набирането на участни-
ци за турнира по мини фут-
бол „Toshevo Cup 2018”. Над-
преварата е организирана 

съвместно от Община Гене-
рал Тошево и Футболен клуб 
„Спортист 2011”. Откриване-
то на новата 2018-2019 учеб-
на година, включването в 
инициативата „Да изчистим 
България заедно”, поредното 
гостуване на бележити учени 
на Културни празници „Албе-
на `2018”, както и откриване-
то на паметна плоча с име-
ната на загиналите във вой-
ните от село Спасово също 
бяха сред посочените меро-
приятия. Като най-масово и 
с голям положителен отзвук 
кметът изтъкна организира-
ния от Общински младежки 
съвет концерт „Довиждане, 
ваканция! Здравей, учили-
ще!”, на който Дара бе спе-
циален гост. Валентин Ди-
митров не пропусна да отбе-
лежи и подетата инициатива 
за набиране на предложения 
за имена на редица публич-
ни места. Фаворит за значи-
мо събитие не само за наша-
та община, но и в областта, 
кметът определи откриване-
то на бюст-паметника в Гене-
рал Тошево на Апостола на 
свободата Васил Левски.

В сферата на стопански-
те дейности той открои въз-
становения междуселищен 
транспорт в общината, кой-
то стартира отново от 9 сеп-
тември, подписването на до-
говор за финансиране на 
трансграничен проект „Раз-
витие на туристическия по-
тенциал, опазване и популя-
ризиране на общото наслед-
ство”, който се осъществява 
по трансграничната програ-
ма INTERREG V-A Румъния 
- България 2014-2020, как-
то и споразумението за пре-

доставяне на финансова по-
мощ в размер на 257 504 ле-
ва от Министерството на ре-
гионалното развитие и бла-
гоустройството за обект „Ре-
хабилитация на водопровод 
ПС Малина до водоем 300 
м3 - Генерал Тошево”. Месе-
цът бе белязан и от заседа-
нието на щаба за бедствия 
и аварии и продължаващи-
те работи по почистване на 
тревните и зацветени площи 
в цялата община.

Времето от срещата, от-
делено за въпроси на пче-
ларовци към кмета, премина 
под знака на няколко основ-
ни питания, касаещи транс-
портната схема, която об-
служва селото и състояние-
то на пътната връзка със съ-
седното село Царевец, коя-
то се явява най-пряко до До-
брич. И на двата въпроса 
Валентин Димитров отгово-
ри обстойно, като наблегна 
на това, че Общинска адми-
нистрация прави всичко въз-
можно, което законът й поз-
волява, за да бъдат жители-
те на общината редовно об-
служвани от транспортните 
фирми, а в тази връзка по-
лага и грижи и търси финан-
сиране не само за общин-
ската, но и за републикан-
ската пътни мрежи. На по-
ставено от гражданин пи-
тане за пустеещите къщи в 
селата и неподдържаните 
тревни площи пред тях, кме-
тът увери, че при първа въз-
можност местния кмет ще 
изпрати работна група да 
приведе във вид улицата, 
така че по нея да могат да 
минават спокойно жителите 
на Пчеларово.

Отстъпки за членовете на КНСБ
Над 200 обекта в цялата 

страна предоставят отстъпки 
за членове на Конфедераци-
ята на независимите синди-
кати в България (КНСБ). На-
маленията варират от 5 до 
50 процента, а единственото 
условие е синдикалистите да 
имат карта на КНСБ, да мо-
гат да бъдат идентифицира-
ни като част от организация-
та. С картата може да се за-
платят стоки и услуги в цяла-
та страна.

Обектите от списъка за на-
шата община са, както след-
ва:

~ Генерал Тошево - опти-

ка „Оптима”, ул. „Трети март” 
№6 - 10 процента отстъпка 
от цената на диоптрични и 
слънчеви очила и 5 процен-
та от цената на канцеларски-
те материали.

~ Генерал Тошево - кни-
жарница, ул. „Трети март” 
№6 - 5 процента от цената на 
канцеларските материали.

~ Генерал Тошево - фри-
зьорски салон „Петър Мо-
крев”, ул. „Патриарх Евти-
мий” №2 - 5 процента отстъп-
ка от цената на всички фри-
зьорски услуги.

~ Генерал Тошево - цве-
тарски магазин „Мимоза”, ул. 

„Георги С. Раковски” №1 - 10 
процента отстъпка от цената 
на рязан цвят, букети и сак-
сийни растения.

Генерал Тошево - мага-
зин за авточасти, ул. „Дими-
тър Благоев” №20 - 10 про-
цента отстъпка от цената на 
пълния асортимент авточа-
сти, предлагани в магазина.

Важно уточнение: На сай-
та на Община Генерал Тоше-
во са публикувани адресите 
на всички обекти на терито-
риите на Аксаково, Добрич, 
Балчик, Каварна, Тервел, 
Равна гора (Варненско), Пе-
трич и София.

Присъда за алкохол
и тежка катастрофа

Присъда от 6 месеца ли-
шаване от свобода при 
общ режим за управление 
на автомобил с рекордни-
те 3,55 промила алкохол 
ще изтърпи 40-годишни-
ят Антон В. Подсъдимият 
е бил предаден на съд по 
бързо производство от Ра-
йонната прокуратура в Ге-
нерал Тошево, след като 
на 18 септември в с. Роси-
ца било установено, че уп-
равлява колата си пиян. В 
съда тотй се признал за 
виновен и сключил спора-
зумение, което Районният 
съд одобрил. С него Антон 
В. приел да изтърпи ефек-
тивното наказание, както и 
да бъде лишен от правоуп-
равление за срок от 2 го-

дини. Той вече бил осъж-
дан за същото престъпле-
ние през 2016 г., когато шо-
фирал с 3,75 промила ал-
кохол в кръвта.

На 4 октомври тежка ка-
тастрофа стана в с. Кар-
дам. Пострадалата 29-го-
дишна жена е изгубила 
управлението на лек авто-
мобил „Опел” поради несъ-
образена скорост, блъсна-
ла се в крайпътна манти-
нела, а след това се заби-
ла в насрещно движещ се 
автобус „Мерцедес”. Же-
ната е настанена в МБАЛ 
„Св. Ана” във Варна с опас-
ност за живота. Шофьорът 
на автобуса и пътниците са 
с леки травми. Освободени 
са за домашно лечение.

Кражба в село Спасово
За кражба в село Спасово 

съобщиха от полицията в До-
брич. Сигнал за инцидента е 
подаден на 3 октомври около 
2 часа.

На място е установено, че 
неизвестен извършител е 

проникнал в къщата през не-
затворен прозорец. По данни 
на потърпевшия е извършена 
кражба на сумата от 80 лева 
и накити от медицинска сто-
мана. По случая е образува-
но досъдебно производство.

Кратки
новини
ДО 5 ОКТОМВРИ беше 

крайният срок за изпраща-
не на творби за Национал-
ния конкурс за поетеси „До-
ра Габе”. Резултатите ще 
бъдат обобщени до края на 
този месец.

ПРИКЛЮЧИ обучение-
то за придобиване на ква-
лификация „Библиотекар”, 
което се проведе в Регио-
налната библиотека „Дора 
Габе” - Добрич. В него бя-
ха включени служители от 
библиотеките при Народ-
но читалище „Отец Паисий 
1897” в с. Спасово, Народ-
но читалище „Св. Св. Кирил 
и Методий” в с. Пчеларово, 
Народно читалище „Йордан 
Йовков 1896” в с. Красен и 
Народно читалище „Васил 
Левски 2007” в с. Сноп.

НА 16 ОКТОМВРИ от 
09:00 до 16:00 часа поради 
извършване на обслужване 
на съоръженията за достав-
ка на електроенергия, ще 
бъде прекъснато електро-
захранването в района на 
селата Узово, Сноп, Гради-
ни, Житен и Красен, съоб-
щиха от Електроразпреде-
ление - Север. Допълнител-
на информация може да по-
лучите на тел. 0700 61 61.

Един месец до Празника на Генерал Тошево

Исторически данни за събора
Тази година за 86-ти път 

ще бъде организирано про-
веждането на традицион-
ния Празник на Генерал То-
шево. Има обаче факти, 
които се знаят от малцина, 
особено от по-младите по-
коления.

Историческите сведения 
сочат, че съборът (Празни-
кът на Генерал Тошево), с 
много малки изключения се 
чества в чест на Димитров-
ден от 1932 г. насам. По тра-
диция чифликчиите и овце-
въдите се разплащали точ-
но на Димитровден, защо-
то околията с център село 
Касъм е носела името на 
Св. вмчк Димитър. През 30-
те години на миналия век е 
било създадено Временно 
търговско сдружение, кое-

то е действало от Гергьов-
ден до Димитровден, сочат 
историческите данни.

Генерал Тошево има ве-
че 445-годишна история. 
За първи път е упоменато 
в списъка на джелепкеша-
ните през 1573 г. под име-
то Касъм. В различни доку-
менти е упоменавано и като 
Семиз Касъм.

През 1926 г. селището е 
провъзгласено за околий-
ски център на околия Све-
ти Димитър, като и селото 
е било преименувано за из-
вестно време на Свети Ди-
митър. От 1934 г. до 1941 
г. носи името на Йон Геор-
ге Дука, а от 1941 г. отно-
во е именувано Касъм. От 
27 юни 1942 г. носи името 
на пламенния родолюбец 

и патриот генерал Стефан 
Тошев.

През периода 1990-1991 
г. имаше предложения от 
граждани и организации за 
пълна отмяна на събора на 
града. Организирано бе до-
питване до населението. 
Тогава надделяха мнения-
та, че народните традиции 
и обичаи трябва да се спаз-
ват и обогатяват, защото са 
утвърдени от предците ни.

На 21 октомври 1991 г. бе 
проведено първото заседа-
ние на новоизбрания Об-
щински съвет. Тогава об-
щинските съветници еди-
нодушно решиха съборът 
(Празникът на града) да се 
възстанови, но вместо на 
7-ми да бъде на 8-ми ноем-
ври.
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На 1 ноември се навършиха 110 години от построяване-
то на православната църква „Покров Богородичен” в село 
Изворово.

Заповед на кмета
На основание чл.44, 

ал.1, т.1 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправле-
ние и местната админи-
страция, чл.24 „а”, ал.7 от 
Закона за собствеността 
и ползването на земедел-
ски земи, чл.80 от Наред-
бата за реда за придоби-
ване, управление и разпо-
реждане с общинско иму-
щество и Решение №7-3 от 
6 август 2018 г. на Общин-
ски съвет Генерал Тошево, 
нареждам:

І. Откривам процедура 
за отдаване под наем на 
свободни маломерни по-
землени имоти за стопан-
ската 2018-2019 г., съглас-
но Приложение №1, нераз-
делна част от настоящата 
заповед.

ІІ. Определям цена за 
отдаване под наем на зе-
меделски земи по т.1, в 
размер на 62 лева на де-

кар.
ІІІ. Процедурата по от-

даване под наем на мало-
мерните поземлени имоти 
да се извърши при спазва-
не на следните правила:

1. Заявления за участие 
се депозират до 31 май 
2019 г. в Информационен 
център на Общинска ад-
министрация.

2. Договорът за наем се 
сключва със заинтересо-
ваните лица след плаща-
не на наемната цена.

Контрола по изпълнени-
ето на заповедта възла-
гам на г-н Деян Димитров 
- заместник-кмет на Общи-
на Генерал Тошево.

Настоящата заповед да 
се връчи на отдел „Соб-
ственост и стопански дей-
ности” за изпълнение.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на 

Община Генерал Тошево

Община Генерал Тошево

Допитване до хората
По повод Празника на гр. 

Генерал Тошево - 8 ноем-
ври, Общинска администра-
ция се обръща с молба към 
гражданите за предложе-
ния относно избиране на де-
виз на общината и имена на 
следните общински публич-
ни места:

~ Централен градски пло-
щад.

~ Площада с паметника на 
генерал Стефан Тошев.

~ Площада над железо-
пътната спирка в града.

~ Градски парк.
~ Голямата зала на пър-

вия етаж в сградата на Об-

щинска администрация.
~ Малката зала на третия 

етаж в сградата на Общин-
ска администрация.

Девизът на общината и 
имената на посочените пуб-
лични обекти ще бъдат гла-
сувани на тържествено за-
седание на Общинския съ-
вет в навечерието на Праз-
ника на града.

Предложения може да из-
пращате до 12 октомври, пе-
тък, на e-mail: mail@toshevo.
org, както и писмено в Ин-
формационния център на 
Община Генерал Тошево

Жалко, но това е факт!

Населението намалява
В резултат на отрица-

телния естествен прираст, 
през миналата година на-
селението в Област До-
брич (включвайки и наша-
та община) е намаляло с 
1 557 души, а за страната е 
с 45 836 души, съобщиха от 
Териториалното статисти-
ческо бюро. Разликата меж-
ду живородените и умрели-
те представлява естестве-
ния прираст на население-
то. След 1990 г. демограф-
ското развитие на страната 
и на Област Добрич се ха-
рактеризира с отрицателен 
естествен прираст на насе-
лението.

През 2017 г. всички об-

ласти в страната имат от-
рицателен естествен при-
раст. Най-нисък е той в 
София и Сливен. С най-го-
лямо намаление на насе-
лението вследствие на ви-
сокия отрицателен естест-
вен прираст е Област Ви-
дин, следвана от области-
те Габрово, Кюстендил и 
Монтана. В осем области 
населението е намаляло с 
над 10 на 1 000 души през 
миналата година. Нама-
лението на населението 
в Област Добрич е и в ре-
зултат на външната мигра-
ция, е посочено в инфор-
мацията на статистическо-
то бюро.

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 вари-
ант на новия брой на вестника!

Обява за конкурс
На 19 септември 2018 г. 

на страницата на Министер-
ство на вътрешните рабо-
ти бе публикувана Заповед 
№812К-9148 относно обявя-
ване на конкурс за назнача-
ване на държавна служба в 
структурите на МВР.

За Районно управление 
на МВР в Генерал Тошево 
вакантните изпълнителски 
длъжности са, както следва:

Група „Охранителна по-
лиция:

~ Полицай - старши поли-

цай - две вакантни длъжнос-
ти.

~ Полицай - старши поли-
цай (водач на патрулен авто-
мобил) - две вакантни длъж-
ности.

Изискванията за заема-
не на длъжностите и необ-
ходимите документи за кан-
дидатстване са публикува-
ни на сайта на Община Гене-
рал Тошево и на адрес: Ми-
нистерство на вътрешните 
работи, Дирекция „Човешки 
ресурси”.

Месец октомври

Предстоящи събития
~ 15 октомври - Меж-

дународен ден на белия 
бастун.

~ 17 октомври - Свето-
вен ден за борба с глада 
и нищетата.

~ 19 октомври - Ден 
на благотворителността. 
Организиране на благот-
ворителни акции.

~ 22 октомври - През 
1944 г. в с. Красен се 
провежда първата сво-
бодна околийска конфе-
ренция на РМС.

~ 24 октомври - Све-
товен ден на организа-
цията на обединените 
нации.

~ 26 октомври - Дими-
тровден. През 1926 г. ру-
мънските власти провъз-
гласяват днешния гр. Ге-
нерал Тошево за околий-
ски център на околия 
„Свети Димитър”, а село-
то от Касъм е преимену-
вано на Свети Димитър.

~ 26 октомври - Хра-
мови празници в Генерал 
Тошево и Средина.

~ 26 октомври - През 
1995 г. е открита Пречис-
твателната станция за 
отпадни води в Генерал 
Тошево.

~ 29 октомври - Ден на 
бесарабските българи.

За да няма жертви на пътя

Децата ще имат изпит
Всички ученици ще пола-

гат изпит по пътна безопас-
ност. Още от тази учебна го-
дина обучението по пътна 
безопасност става задължи-
телно от първата група на 
детската градина до завърш-
ване на ХІІ клас, съобщава 
NOVA. Целта е децата да по-
знават правилата за движе-
ние така, сякаш са ходили 
на шофьорски курс. Предви-
дено е дори да решават кон-
кретни казуси на пътя пред 
автоинструктор.

Програмата на Министер-
ството на образованието е 
отговор на статистиката за 
жертвите на пътя. Според из-
несените данни само от на-
чалото на годината до края 
на август са загинали 24 де-
ца. Според пътни полицаи с 
въвеждането на такова обу-
чение децата ще станат по-
добри и възпитани участни-
ци в движението по пътища-
та, но освен това е необхо-
димо и родителите да бъдат 
по-отговорни и взискателни.

Социалистите отбелязаха 90-годишнината си
Повече от 200 социали-

сти и симпатизанти на БСП 
от цялата община се събра-
ха на 5 октомври, за да от-
празнуват 90 години партий-
на организация в Генерал-
шовеско. Официални гости 
на събитието бяха народни 
представители, членове на 
Националния съвет на БСП, 
председатели на общински 
структури, кметове и кмет-
ски наместници от областта 
и общината, издигнати и под-
крепени от левицата.

Богатата програма, ор-
ганизирана от домакините, 
включваше приветствие от 
председателя на Общин-
ския съвет на БСП в Гене-
рал Тошево Владимир На-

чев, от женската и младеж-
ката организации на парти-
ята, както и на ветераните-
социалисти и специалните 
гости. Музикални поздра-
ви към пълната зала бяха 
отправени от ВГ „Кардам-
ки”, ВГ „Бялата лястовица” и 
Краси Колев.

Българската социалис-
тическа партия е наслед-
ник на създадената на 2 ав-
густ 1891 г. на връх Бузлу-
джа Българска социалдемо-
кратическа партия, обособе-
на през 1903 г. в Българска 
работническа социалдемо-
кратическа партия (тесни со-
циалисти). Сред основатели-
те и най-изявените дейци в 
историческото развитие на 

партията са: Димитър Бла-
гоев, Георги Кирков, Христо 
Кабакчиев, Георги Димитров 
и много други. В нашата об-
щина партийната история е 
свързана с група будни граж-
дани, сред които Васил Але-
ксиев, Иван Димитров, Сто-
ян Паскалев, вдъхновени от 
идеите за социална справед-
ливост на Димитър Благоев - 
Дядото.

През 1928 г. в с. Равнец 
се изгражда група на Добру-
джанската революционна ор-
ганизация (ДРО), която вли-
за в колоборация с хора от 
Пчеларово, Дъбовик и Гене-
рал Тошево. Паралелно с из-
граждането на ДРО посте-
пенно към с. Касъм започ-

ва да се формира партий-
на група - в нея участват Ве-
лико Власев, Лука Девета-
ков, Илия Димитров. До 1940 
г., когато Добруджа се въз-
връща в пределите на Бъл-
гария, левичарите разгръ-
щат мащабна дейност в ре-
гиона. Към 09.09.1944 г. в ра-
йона има 10 организации със 
130 членове, до края на съ-
щата година се възстановя-
ват и изграждат 44 първични 
партийни организации с 1926 
членове. В края на 40-те го-
дини организацията наброя-
ва 2286 членове и кандидат-
членове. В момента органи-
зацията има повече от 800 
членове и структури в по-го-
лямата част на общината.
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Хладен октомврийски ден. Дядо Стамат се връща от съ-
седното село, седнал в писаната си каручка с впрегнато 
магаре амен-амен на неговите години.

- Ех, колко е влажно! - въздъхнал бай Стамат.
- Да, наистина е влажно - добавило магарето.
- За първи път чувам магаре да говори - учудил се бай 

Стамат и се прекръстил с поглед към небето.
- И аз чувам за сефте - казала каруцата…

Виц на броя

- Обрах лозето, обрах  тиквите, обрах царевица-
та, сега отивам да се почерпя.

- Идвам с тебе, аз пък обрах портмонето на же-
ната.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Кампания на НАП
Националната агенция по приходите организира кам-

пания „Кажи не на заплата в плик! Защити правата си! 
Не ти плащат реални осигуровки - сметни колко губиш!”. 
Сигналите си подавайте на www.zaplatavplic.bg и на теле-
фони на НАП 0700 18 700 ако те осигуряват на по-нисък 
от реалния доход и на Главна инспекция по труда 0700 
17 670 ако работиш без трудов договор.

Уроци по
Английски език и Немски език:

~ за начинаещи и напреднали;
~ индивидуално обучение или малки групи;

~ общообразователна и специализирана насоченост;
~ подготовка за Езикова гимназия и ВУЗ;

~ подготовка за интервю за работа и чужбина;
~ обучение при топ-специалист филолог.

За контакти: тел. 0898/948-611

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в квартал 

Пастир. Справки на тел. 0894/373-668.
ПРОДАВАМ фуражомелка - заводска и цигли втора 

употреба. Справки на тел. 0888/671-032.
ПРОДАВАМ апартамент в Генерал Тошево. Справки 

на тел. 0889/993-831 и 0887/154-845.
ПРОДАВАМ апартамент (ІІ етаж) в Генерал Тошево, 

ул. „Д. Благоев” №7 „а”. Справки на тел. 0877/396-988.

Централно военно окръжие

Вакантни длъжности
Със заповед на минис-

търа на отбраната са обя-
вени за заемане след про-
веждане на конкурс от ли-
ца завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и в чужби-
на вакантни длъжности от 
състава на 68-ма брига-
да „Специални сили”, как-
то следва:

~ Военно формирова-
ние 32990 Пловдив - 5 
длъжности.

~ Военно формирова-
ние 54120 Пловдив - 9 
длъжности.

~ Военно формирова-
ние 52630 Пловдив - 8 
длъжности.

~ Военно формирова-

ние 48650 Пловдив - 6 
длъжности.

Срок за подаване на 
заявленията - до 9 ноем-
ври 2018 г.

Повече информация 
може да получите от офи-
са за водене на военен 
отчет към Община Гене-
рал Тошево или на тел. 
0888/321-253, както и на 
сайтовете на Централ-
но военно окръжие и Ми-
нистерство на отбрана-
та. Образци от форму-
ляри и подробностите за 
кандидатстване са изло-
жени във Военно окръ-
жие - Добрич, бул. „Добру-
джа” №4, тел. 058/664-764 
и 0885/727-774.

Свободни работни места
На сайта на Община Гене-

рал Тошево са публикувани 
свободните работни места 
за област Добрич. За нашата 
община те са, както следва:

~ Генерал Тошево - по-
щенски раздавач.

~ Генерал Тошево - учи-

тел, образование висше.
~ Генерал Тошево - хи-

гиенист, образование на-
чално.

Допълнителна информа-
ция - Дирекция „Бюро по 
труда” - Генерал Тошево и 
на телефон 05731/45-15.

Вестник „Добруджански глас”

Важно за читателите!
След броени дни ще за-

почне абонаментната кам-
пания за общинския седми-
чен вестник „Добруджански 
глас”. През следващата го-
дина вестникът ще бъде с 
цветен печат на първа и чет-
върта страници. От общо 48 
броя през 2019 година поне 
два от тях ще бъдат изцяло 

с цветен печат. Единична-
та цена ще бъде 30 стотин-
ки. Абонирането, което става 
във всички пощенски стан-
ции на страната, в редакция-
та на вестника и на РЕП-ове-
те, е както следва: за един 
месец - 2 лева; за шест месе-
ца - 9 лева и за цялата 2019 
година - 18 лева.

Творческа среща
В Копривщица се проведе 

Първият международен фес-
тивал на световната поезия 
„Под откритото небе на Коп-
ривщица”. Той бе организи-
ран по инициатива на Съюза 
на независимите български 
писатели с председател ака-
демик Марин Кадиев, Народ-
но читалище „Ненчо Палаве-
ев”, Военен клуб Пловдив, 
Национална транспортна ка-
мара - Пловдив, и ЕТ „Добру-
джа експорт - Георги Балаба-
нов” от Генерал Тошево.

Във фестивала участ-
ваха делегации от поети и 
писатели, водени от свои-
те председатели на творче-
ски организации на Украйна, 
Хърватия, Сърбия, Слове-
ния, Холандия, Босна и др. 
Посрещнати тържествено с 
хляб и сол, творците реци-
тираха свои творби. Те раз-

гледаха музейната експози-
ция и забележителности на 
града. Финалът на тържест-
вената среща закри замест-
ник-председателя на Съюза 
на независимите български 
писатели Георги Балабанов 
с великолепния си разказ 
„Калина”. Писателят от Ге-
нерал Тошево получи пока-
на за посещение в Украйна 
и Словения, където ще бъде 
представено цялостното му 
творчество. Заслужена на-
града за дейността му бе и 
грамотата, с която бе отли-
чен за принос в обогатяване 
културната дейност на град 
Копривщица.

Подписан бе и договор за 
културно сътрудничество 
между Съюза на независи-
мите писатели в България и 
творческите съюзи на горе-
посочените държави.

„А” Областна футболна група

„Спортист” се изложи
В четвъртия кръг на есен-

ния дял на първенството в 
Зона „Изток” футболистите 
на ФК „Спортист 2011” гос-
туваха в Лозенец на еднои-
менния тим. Въпреки стара-
нието си генералтошевски-
те момчета не успяха да на-
ложат добрия си стил на иг-
ра от предишните кръгове и 
в крайна сметка загубиха с 
6:2, но запазиха лидерство-
то си в групата.

Както се очакваше, „Друж-

ба” Люляково отново раз-
очарова феновете си. Ма-
кар да бяха домакини, „Ал-
бена” Оброчище не им даде 
никакви шансове и с 1:4 „за-
котви” люляковци здраво на 
дъното на таблицата. Други-
те срещи завършиха: „Доб-
руджански спортист” Сте-
фан Караджа - „Интер” До-
брич 2:0 и „Орловец” Побе-
да - „Христо Ботев” Стожер 
3:0. В този кръг „Рилци” До-
брич почива.

Временно класиране
1. „Спортист 2011” 3 0 1 19:8 9 т.
2. „Орловец” 3 0 0 7:0 9 т.
3. „Лозенец” 2 0 1 8:4 6 т.
4. „Христо Ботев” 2 0 2 7:6 6 т.
5. „Добр. спортист” 2 0 2 5:8 6 т.
6. „Интер” 2 0 1 11:5 6 т.
7. „Рилци” 1 0 2 5:15 3 т.
8. „Албена” 1 0 3 10:11 3 т.
9. „Дружба” 0 0 0 3:18 0 т.

История, която трябва да се знае от поколенията

Следи от древността се крият край Спасово
Преди 10 години изле-

зе от печат книгата на по-
койния вече краевед Георги 
Топалов „История на рода 
Спасови от село Спасово”. 
Този забележителен изсле-
дователски труд бе отпеча-
тан благодарение на даре-
ните средства от семейство 
Димитрина и Димитър Кат-
ранджиеви.

Изключително богата и 
древна е историята на Спа-
сово и околните села. То-
ва го доказват и откритията, 
направени преди 50 години. 
Още от първите страници на 
книгата става ясно, че през 
60-те години на миналия век, 
при разкопаването на терен 
за парк в Татарската махала 
на Спасово, механизаторите 
попадат на останки от голя-
ма тракийска могила. С по-
мощта на специалисти от ок-
ръжния музей е установено, 
че това са останки от гробни-
ца на виден тракийски жител. 
Откритите фрагменти показ-
ват, че това е погребение от 
тракийско време, около ІV-ІІІ 
век преди новата ера. Все в 
този район, близо до могила-
та, са проучени още някол-
ко каменни гроба. До един от 

тях е намерен счупен връх от 
бронзова стрела. От това мо-
же да се направи извода, че 
селището в района на Спа-
сово е от най-ранно тракий-
ско време, още от бронзова-
та епоха.

Или началото на село Спа-
сово, колкото да е неопреде-
лено, трябва да се търси око-
ло едно хилядолетие преди 
новата ера, пише в изслед-
ванията си Топалов.

При прокопаване на ка-
нал за водоснабдяването на 
селото в югоизточната част 
през 1968 г. са намерени 5 
глинени съда, наречени ам-
фори. От направените из-
следвания на тези материа-
ли от специалисти на Окръж-
ния исторически музей в До-
брич е установено, че амфо-
рите са от гръцката колония 
Синопе на Малоазиатския 
бряг на Черно море. От това 
можем да направим извода, 
че тракийското селище, кое-
то е съществувало на място-
то на днешното село Спасо-
во, е поддържало търговски 
връзки през ІІ век преди Хри-
ста с гръцките колонии по 
Черноморското крайбрежие.

Все през 1968 г. в райо-

на на Спасово е намере-
на надгробна плоча, която 
има релефно изображение, 
без надпис. Изображение-
то представлява мъж, който 
държи кон и три женски фи-
гури. Установено е, че пло-
чата е от римско време. Съ-
що в района на могилата, в 
западната част на селото, 
са открити фрагменти от ке-
рамика, за която е устано-
вено, че е от римско време. 
На територията на селото са 
намерени и две византийски 
монети от времето на Юс-
тин І (ІV век) и Василий ІІ (ІХ-
ХІ век). През 1968 г. при ико-
пане на основите на новата 
детска градина, южно от де-
рето и в съседство с новото 
училище, на дълбина около 
0,8 до 1 м. са намерени фраг-
менти от керамика. Тези ма-
териали взех аз (Георги То-
палов, б.р.) в присъствието 
на Лазар Спасов, тогава се-
кретар на читалището, и моя 
колега Иван Василев - зоо-
техник в ТКЗС. В Окръжен 
исторически музей - Добрич 
установиха, че са от ранно-
византийската епоха (V-ІV 
век) и от времето на Първа-
та българска държава (ІХ-ХІ 

век). Изводът е, че тук е съ-
ществувало старо селище, 
много години преди идване-
то на турците на Балканския 
полуостров и в село Спасо-
во, пише в книгата си Геор-
ги Топалов.

В послеписа на книгата си 
Топалов посочва, че дядо 
Спас и баба Спасовица имат 
6 деца - една дъщеря и пет 
сина, 28 внука и 115 правну-
ка. Родът Спасови има дъл-
гогодишно родово историче-
ско развитие от около 180 го-
дини. Днес всеки потомък на 
Спасови може и трябва да се 
гордее с миналото на този 
славен род.


