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Поздравителен адрес
от министъра на културата

До
Организаторите, участниците
и гостите на ХІІІ конкурс за
поетеси „Дора Габе” - 2018

Уважаеми госпожи и господа,
За мен е удоволствие да Ви приветствам по повод про-

веждането на ХІІІ Национален конкурс за поетеси „Дора 
Габе” - 2018.

Форуми като настоящия ни дават още една възможност 
да се убедим в жизнената сила на творческия дух и мъд-
ростта, потърсена и намерена от поетите сред малките 
радости на прозаичния делник.

Вдъхновен от живота и наследството на интересната и 
магнетична историческа личност, каквато е тази на забе-
лежителната Дора Габе, в годините конкурсът за поете-
си се утвърди като радетел за продължаването на тради-
циите в нейната поезия, пропита с хуманизъм, любов към 
Добруджа и стремеж към красота във всички нейни фор-
ми и проявления.

Не се съмнявам, че богатата палитра от таланти, кои-
то участват в това издание на Конкурса, ще успеят да до-
обогатят културната ни съкровищница.

Поздравявам организаторите от община Генерал То-
шево, Съюза на българските писатели и Народно чита-
лище „Дора Габе 1940” за ентусиазма, с който подготвят 
този празник на изящното слово и пожелавам успех на 
всички участници. Продължавайте да „превеждате” все 
така умело неразбираемият свят на емоциите на езика 
на всеки четящ.

Боил БАНОВ

Подписан е договор
за ремонтни дейности

Кметът на Общината Ва-
лентин Димитров подпи-
са на 12 октомври договор 
с ДФ „Земеделие” за реха-
билитация на част от водо-
проводната мрежа в селата 
Спасово, Кардам и Люляко-
во. Договорът е на стойност 
4 145 620,04 лева без вклю-
чен ДДС и се осъществява по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по маща-
би инфраструктура” от мяр-
ка 7 „Основни услуги и обно-
вяване на селските райони” 
по Програма за развитие на 
селските райони за периода 
214-2020 г. Проектът пред-
вижда рехабилитация на во-
допроводи и възстановяване 
на улични настилки в трите 
села. Ще бъде обновена ВиК 
инфраструктура с обща дъл-
жина 17 466,24 линейни ме-

тра и положена асфалтова 
настилка върху 59 365,97 кв. 
м. улична мрежа. Това е най-
големият проект, който Об-
щина Ген. Тошево ще реали-
зира през последните години. 
Той е ключов за решаване на 
проблемите по амортизира-
ната водопреносна мрежа и 
влошената улична инфра-
структура в част от селата на 
Община Ген. Тошево. До под-
писване на договора за фи-
нансиране се стигна след ка-
то Община Ген. Тошево кан-
дидатства в първия прием по 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 
през октомври 2016 г.

Очаква се строителството 
по отделните обекти да запо-
чне през следващата година, 
тъй като за неговото изпъл-
нение ще бъде обявена про-
цедура по Закона за общест-
вените поръчки.

Вестник „Добруджански глас”

Абонирането започна!
Започна абонаментната 

кампания за общинския сед-
мичен вестник „Добруджан-
ски глас”. През 2019 година 
вестникът ще бъде с цветен 
печат на първа и четвърта 
страници. От общо 48 броя 
през следващата година по-
не два от тях ще бъдат из-
цяло с луксозен цветен пе-

чат. Единичната цена ще 
бъде 30 стотинки. Абонира-
нето, което става във всички 
пощенски станции на стра-
ната, в редакцията на вест-
ника и на РЕП-овете, е как-
то следва: за един месец - 2 
лева; за шест месеца - 9 ле-
ва и за цялата 2019 година - 
18 лева.

Програма на
празниците на града

Тази година Празниците 
на Генерал Тошево ще за-
почнат на 31 октомври и ще 
приключат на 8 ноември. 
По дати и часове включе-
ните в програмата инициа-
тиви са, както следва:

31 ОКТОМВРИ:
~ Ученически крос „Буди-

тели” - от 11:30 часа на ста-
диона.

~ Гостуваща изложба 
„Алкохол & Амбалаж” - от 
13:00 часа в Историческия 
музей.

1 НОЕМВРИ:
~ Ден на народните бу-

дители - от 10:30 часа по 
клубовете.

~ Откриване на фотоиз-
ложбата „Градът в мина-
лото” - от 11:30 часа в На-
родно читалище „Светли-
на 1941”.

~ Откриване на фотоиз-
ложбата „Есенни хоризон-
ти” - от 12:00 часа в сграда-
та на Общината.

2 НОЕМВРИ:
~ Поклонение пред па-

метника на загиналите във 
войните - от 12:00 часа.

~ Национален конкурс за 
поетеси „Дора Габе” (цере-
мония по награждаване) - 
от 17:00 часа в сградата на 
Общината.

3 НОЕМВРИ:
~ Туристически поход 

„По стъпките на Йовков” - 
от 09:00 часа.

~ Двойков турнир по 
спортен бридж - от 10:30 
часа в ресторант „Узунов 
палас”.

~ Турнир по конен спорт 
„За купата на кмета” - от 
11:30 часа на тренировъч-

ното игрище.
4 НОЕМВРИ:

~ Турнир по баскетбол, 
зона „Добруджа”, момчета - 
от 10:00 часа в Спортната 
зала на СУ „Н. Вапцаров”.

~ Градски турнир по те-
нис на маса - от 10:00 часа 
в СУ „Н. Вапцаров”.

5 НОЕМВРИ:
~ „Моят град - минало и 

настояще” - библиотечни 
прояви от 10:00 и 11:00 ча-
са в СУ „Н. Вапцаров”.

~ „Гераците” - гостува 
Драматичен театър „Йор-
дан Йовков” Добрич - от 
18:00 часа в Народно чита-
лище „Светлина 1941”.

6 НОЕМВРИ:
~ „Моят град - минало и 

настояще” - библиотечни 
прояви от 10:00 и 11:00 ча-
са в ОУ „Хр. Смирненски”.

~ Етновечер „С Добру-
джа в сърцето”, със специ-
ални гости - от 18:30 часа 
в Народно читалище „Свет-
лина 1941”.

7 НОЕМВРИ:
~ Общоградско търже-

ство по повод Празника на 
града с концерт на Силвия 
Кацарова - от 17:00 часа в 
залата на Общината.

8 НОЕМВРИ:
~ Фестивал на сармата 

и кюфтето с гост Ути Бъч-
варов. Концерт на Детска 
фолклорна студия „Добру-
джа” и Фолклорен танцов 
състав „Негру Вода”, Румъ-
ния - от 14:00 часа на пло-
щада.

~ Концерт на Група D2 и 
Любо Киров - от 18:00 часа.

~ Празнична заря - от 
19:00 часа.

За святата чест на
българското знаме!

Голям пилон, на който се 
вее българското знаме, от 
няколко дни се вижда в край-
граничното село Краище. 
Инициативата за неговото 
поставяне е на Форума на 
българските граничари, кои-
то чрез своите представите-
ли из цялата страна, са си 
поставили за цел да откри-
ват и облагородяват места-
та, където са погребани гра-
ничари, загубили живота си 
по време на военна служба.

Повод за патриотично-
то им дело в село Краище 
бе гробът на граничаря Ва-
сил Минков, убит на 25 фев-
руари 1950 г. на българо-
сръбската граница, в Кюс-
тендилско. За целта гру-
па от Форума на български-
те граничари от цялата стра-
на, начело с Живко Христов, 
направиха подход към буре-
нясалото гробище, почисти-
ха и възстановиха паметни-
ка на загиналия военен, как-
то и пространството около 
него, след което монтираха 
пилон за националния три-
багреник.

Церемонията по освеща-
ване на надгробната пло-

ча на граничаря-герой се 
състоя на 7 октомври, кога-
то тържествено над него бе 
вдигнат българския флаг. 
Събитието събра много 
граждани, сред които и кме-
тът на Община Генерал То-
шево Валентин Димитров.

„Вие днес правите това, от 
което държавата и общини-
те отдавна са абдикирали, 
за жалост… Радвам се, че 
все още има патриоти, които 
милеят не само за родината, 
но и за тези, дали живота си 
за нея в мирно време”. С те-
зи думи градоначалникът се 
обърна към дошлите да се 
поклонят пред гроба на гра-
ничаря Васил Минков. Той 
допълни, че след този ден 
би искал все повече млади 
хора да последват този при-
мер, за да се съхранят спо-
мените за нашите герои.

От Форума на българските 
граничари посочиха, че ини-
циативата по издирване на 
родните герои в Добруджа 
ще продължи, тъй като имат 
информация и за други по-
добни „забравени” гранича-
ри, които заслужават подоб-
на почит.

~ 1 ноември - Ден на на-
родните будители (96 години 
от първото му честване през 
1922 г.).

~ 1 ноември - Ден на бъл-
гарската журналистика (отбе-
лязва се от 1981 г.)..

~ 1 ноември 1942 г. - На 
посещение в Пчеларово и Ге-
нерал Тошево са цар Борис 
Трети и неговия брат принц 
Кирил. По данни на Дида 
Дяконович, споделени през 
1995 г., царят и придружава-
щите го лица са посетили и 
с. Чифут куюсу (днешното с. 
Йовково).

~ 4 ноември 1942 г. - Учи-
лището в тогавашното се-
ло Касъм е преименувано на 
„Княз Симеон Търновски”.

~ 4 ноември - събор в се-

ло Присад.
~ 8 ноември - Световен 

ден на качеството (отбелязва 
се от 1989 г.)..

~ 15 ноември 1960 г. - В 
Генерал Тошево гостува ви-
етнамска делегация начело с 
Хуанг Ван Хоан, член на ПБ 
на ВПТ.

~ 16 ноември - 35 години 
от смъртта на Дора Габе.

~ 20 ноември - Междуна-
роден ден на работещите в 
просветата.

~ 26 ноември 1963 г. - В 
Генерал Тошево гостува де-
легация Кировоградска об-
ласт, Украйна.

~ 10 ноември 1967 г. - В 
общината гостува генерални-
ят консул на ГДР Хайнц Ной-
гебау.

~ 6 ноември 1969 г. - В Ге-
нерал Тошево е открит Кера-
мичен завод „Велико Мари-
нов”.

~ 30 ноември 1976 г. - Гос-
тува делегация от Кировград.

~ 17 ноември 1977 г. - 
В Генерал Тошево гостува 
председателят на Българ-
ския олимпийски комитет ген. 
Владимир Стойчев.

~ 3 ноември 1987 г. - В Ге-
нерал Тошево е открит Пар-
тийният дом (днешната сгра-
да на Общинска администра-
ция).

~ През ноември 1987 г. 
в града и общината гостува 
монголска делегация наче-
ло с председателя на Изпъл-
кома на хорала на народните 
депутати Бугин Насанжаргал.

~ 3 ноември 2001 г. - В Ге-
нерал Тошево тържествено е 
открита Спортна зала „Нико-
ла Вапцаров”.

~ 7 ноември 2004 г. - С ре-
шение №9-1 на Общинския 
съвет е приета Наредба за 
символиката на Община Ге-
нерал Тошево.

~ 10 ноември - 185 годи-
ни от рождението на осново-
положника на българския те-
атър и пръв режисьор и ав-
тор на театрални пиеси До-
бри Войников.

~ 21 ноември - Ден на 
християнското семейство. 
Въведение Богородично.

~ 22 ноември - 105 годи-
ни от рождението на бъл-
гарския детски писател Асен 
Босев.

Месец ноември - предстоящи факти и събития
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Признание за Йордан
Йовков и Дора Габе

За вчера, 22 октомври, 
бе обявено откриването на 
бюст-паметници на Йордан 
Йовков и Дора Габе в Дво-
ра на кирилицата в Плиска. 
Идеята е на създателя на 
Двора на кирилицата Карен 
Алексанян, който финансира 
тяхното изработване. Преди 
година той постави начало-
то на Алея на писателите, в 
която ще бъдат представени 
около 80 автори, пишещи на 
кирилица. Вече са поставе-
ни бюст-паметници на Паис-
ий Хилендарски, Петко Сла-
вейков, Христо Ботев, Иван 
Вазов, Алеко Константинов, 
Пейо Яворов, Христо Смир-
ненски, Гео Милев, Никола 
Вапцаров, Николай Хайтов, 
Александър Пушкин, Фьо-
дор Достоевски, Сергей Есе-
нин и др.

Паметникът на учител-
ствалия в нашата общи-

на Йордан Йовков е дело 
на възпитаника на Велико-
търновския университет Ев-
гений Воденичаров, който 
от почти четвърт век живее 
в САЩ и в момента е един 
от 55-имата скулптори, ра-
ботещи за Холивуд. Него-
ви скулптури участват в най-
касовите продукции на „Дис-
ни” и други холивудски ком-
пании.

Автор на бюст-паметни-
ка на родената в село Дъбо-
вик Дора Габе е скулпторка-
та Зоя Лекова. Тя е завърши-
ла Националната художест-
вена академия през 2000 г. в 
ателието на проф. Крум Да-
мянов. През 2016 г. защита-
ва докторат, а в момента е 
хоноруван преподавател в 
Академията, катедра „Ме-
тал”, е посочено в информа-
ция на Литературния музей в 
Добрич.

Заповед на кмета
На основание чл.44, 

ал.2, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администра-
ция, изразено положител-
но становище на Облас-
тен управител на област 
Добрич с Писмо №РкД-37-
41 от 10 октомври 2018 г. 
и Решение №9-17 от 1 но-
ември 2017 г. на Общински 
съвет - Генерал Тошево, 
заповядвам:

Обявявам 8 ноември за 
празничен и неприсъствен 
ден на територията на гр. 

Генерал Тошево.
Настоящата заповед е 

задължителна за ръково-
дителите на структури и 
организации.

Заповедта да се опо-
вести публично чрез сай-
та на Община Генерал То-
шево!

Да се връчи на Район-
но управление на МВР - 
Генерал Тошево и Район-
на служба „Пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Общината

Интеркултурно професионално обучение
В средата на месец октом-

ври в Професионална гим-
назия по земеделие “Тодор 
Рачински” - град Генерал 
Тошево стартира нов про-
ект. “Ръка за ръка със се-
мейството за интеркултурно 
професионално образова-
ние, създаващо лидери” по-
ставя основен акцент върху 
обхващането и задържане-
то в образователната систе-
ма на ученици от етнически-
те малцинства чрез осигуря-
ване на равен достъп до ка-
чествено професионално 
обучение.

Инициативата е на Център 
за образователна интегра-
ция на децата и учениците 
от етническите малцинства, 
а проектът на гимназията по 
земеделие е сред 28-те одо-

брени от общо 100 кандидат-
ствали предложения.

Наблюденията показ-
ват, че етническото разде-
ление сред учениците и ко-
муникативно-речевият про-
блем между тях затруднява 
свободното общуване в учи-
лище и създава обучител-
ни трудности, които водят до 
голям брой безпричинни от-
съствия, нежелания за уче-
не и в крайна сметка до отказ 
от продължаване на образо-
ванието. Тези и други подоб-
ни проблеми биха могли да 
бъдат решени ако учебното 
заведение се обърне към се-
мейството и самите родите-
ли. Така ръка за ръка по име-
то на проекта ще се обеди-
нят усилията на родители, 
учители и бизнес.

В началото на проекта, 
който е с продължителност 
от 12 месеца, ще се изгради 
Родителски образователен 
борд, в който ще участват 7 
родители и 2 представители 
на бизнеса. Ще се проведе 
селекция, която да диагно-
стицира силните страни и та-
лантите на децата. След то-
ва ще се организират 5 кре-
ативни центъра (клубове) по 
интереси. Те ще бъдат за: 
бизнес идеи; академични по-
стижения; дизайн, модер-
но озеленяване и екология; 
спортни лидери и актьорско 
майсторство. Във всеки клуб 
ще има по 20 ученика от 8 и 9 
клас, като ръководството на 
самите клубове се пада на 
учители, родители и бизнес.

Сред поставените зада-

чи в проекта е провеждане-
то на виртуални разходки, 
интерактивни и ролеви иг-
ри, сценични изяви, преда-
ване на опит от по-възраст-
ните родители от етнически-
те групи и други. През лято-
то ще бъде организирана и 
Лятна академия. Тя ще има 
за цел социална интеграция 
на изявените ученици от пе-
тте клуба, приоритетно от 
ромски произход. В академи-
ята децата трябва да усвоят 
модела на успяващия човек. 
Предвижда се и лятно стажу-
ване във фирмите - партньо-
ри на проекта. Там ученици-
те ще имат възможността да 
участват активно в дейност-
та на фирмите и да предла-
гат решения на практически 
проблеми.

Коледни неработни дни
Общо пет дни ще почива-

ме за Коледните празници 
през тази година, но затова 
пък ще работим навръх Но-
ва година - 31 декември.

Почивните дни за Колед-
ните празници започват 
още от 22 декември - събо-
та, и ще продължат чак до 
26 декември. Официални-
те почивни дни са 24, 25 и 
26 декември. Първият рабо-
тен ден след Коледа се па-
да на 27 декември, денят е 
четвъртък, а вторият - 28 де-
кември, петък.

Тази година 31 декември 
обаче се пада в понеделник, 
който го прави работен ден. 
За Нова година ще почива-
ме само на 1 януари 2019 го-

дина. На 2 януари се пада 
първият работен ден от но-
вата година.

В края на 2016 година На-
родното събрание прие про-
мени в Кодекса на труда, с 
които се прекрати практи-
ката на сливане на делнич-
ни дни с празнични уикенди. 
На парламентарния сайт 31 
декември тази година също 
не е отбелязан като официа-
лен почивен празничен ден.

През следващата 2019 
година най-много неработ-
ни дни ще има през месец 
април - общо 4 от 26-ти до 
29-ти. През цялата година 
ще имаме общо 249 работ-
ни дни, а ще почиваме 116 
дни.

Пореден голям успех
На провелия се във Вра-

ца ХІХ Фестивал на стара-
та градска песен „Мара Вра-
чанка”, Вокална група „Бяла-
та лястовица” с ръководи-
тел Любомир Чемширов съв-
сем очаквано спечели първо 
място. Тошевците с меде-
ни гласове спечелиха жури-
то с изпълнението на песни-
те „Сладкарница „Пчела” и 
„Моя любов”. Те впечатлиха 
не само тях, а и останалите 
320 участници от 24 населе-
ни места от цяла България.

Фестивалът на старата 
градска песен „Мара Врачан-
ка” се провежда вече 19 го-
дини в салона на Народно 
читалище „Развитие 1969” - 

Враца. Традиционно музи-
калният празник събира гру-
пи, дуети и индивидуални из-
пълнители от цялата стра-
на. Тази година изпълнения-
та бяха оценявани от жури с 
председател известната пе-
вица и водещ на предаване 
за стари градски песни - Бо-
ни Милчева, и членове То-
мислав Аспарухов и Дими-
тър Панов.

Това е поредното престиж-
но отличие за Вокална гру-
па „Бялата лястовица” през 
последните няколко години. 
На снимката: Квартетът Пав-
лина Господинова, Любомир 
Чимширов, д-р Павлин Чим-
широв и Мария Господинова.

Важно съобщение!
Следващата среща от поредицата „Попитай кмета” ще 

се състои на 31 октомври от 10:30 часа в село Люляково. 
На нея кметът на Общината ще направи отчет на изпъл-
нените задачи през текущия месец и ще сподели пред-
стоящите събития през ноември.

Делото за грабеж и опит за убийство започна
С разпит на свидетели 

започна съдебното след-
ствие по дело за грабеж, 
придружен с опит за убий-
ство. Подсъдим е 19-го-
дишният Стивън С. от се-
ло Росица. Обвинение-
то посочва, че през нощта 
на 12 август 2017 г. младе-
жът е отнел от 79-годишен 
мъж от същото село две 
кутии цигари, като употре-
бил за това сила. Той вля-
зъл в дома на потърпев-
шия и му нанесъл множе-
ство силни удари по гла-
вата и тялото. След побоя 
пострадалият останал да 

лежи на пода, а подсъди-
мият взел намиращите се 
на масата две кутии цига-
ри, едната от които била 
наполовина празна и като 
не успял да открие пари, 
си тръгнал. Общата стой-
ност на отнетите вещи 
възлиза на 7,35 лева.

Възрастният мъж бил на-
мерен на другата сутрин от 
свой родственик - да лежи 
на пода неконтактен. Спо-
ред съдебномедицинска-
та експертиза той е оцелял 
само благодарение на ока-
заната му навременна ви-
сокоспециализирана меди-

цинска помощ.
През септември постра-

далият бил изписан от 
болница и настанен в хос-
пис, където постепенно за-
почнал да се възстановя-
ва. По време на досъдеб-
ното производство обаче е 
починал от внезапна сър-
дечна смърт.

Двама наследници на 
пострадалия са конститу-
ирани като частни обвини-
тели и граждански ищци в 
процеса с искове в размер 
на 2 400 и 3 799 лева обез-
щетение за причинени от 
деянието на подсъдимия 

имуществени вреди, заед-
но с лихвите и сторени по 
делото разходи.

Делото се гледа от два-
ма съдии и трима съдеб-
ни заседатели, тъй като 
подсъдимият е обвинен в 
престъпление, за което се 
предвижда наказание ли-
шаване от свобода за срок 
от 15 до 20 години, дожи-
вотен затвор или дожи-
вотен затвор без замяна. 
Следващото съдебно за-
седание е насрочено за 9 
ноември, е посочено в ин-
формации на областни ме-
дии.

Свободни работни места
Дирекция „Бюро по труда” 

уведомява, че към момента 
свободните работни места 
за Община Генерал Тошево 
са, както следва:

~ Генерал Тошево - за 
електротехник в промишле-
но предприятие, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за 
общ работник, образование 
средно.

~ Генерал Тошево - за ра-

ботник в мелница, образова-
ние средно.

~ Красен - за огняр, обра-
зование средно.

~ Генерал Тошево - за 
техник-механик, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за 
крупие, образование средно.

Повече информация може 
да получите в Дирекция „Бю-
ро по труда” - Генерал Тоше-
во, и на тел. 05731/45-15.
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Оборудвани с необходимата за целта техника служи-
тели на Общинска администрация подменят уличното ос-
ветление по главната улица на града с нови енергоспестя-
ващи лампи. Специалистите твърдят, че те са с по-дълъг 
живот и светят по-добре.

Мелницата в града -
на световно равнище

Преди няколко месеца „Лу-
лис Милс АД обяви закупува-
нето на мелница в Североиз-
точна България (в Генерал 
Тошево) чрез дъщерното си 
дружество „Лулис Мел - Бъл-
гария” ЕАД. Компанията по-
сочва, че мелницата се на-
мира в плодородната област 
Добрич, където се произвеж-
да най-доброто българско 
зърно, само на 13 киломе-
тра от бълъгаро-румънска-
та граница, с капацитет 100 
тона за 24 часа със складов 
капацитет от 4 500 тона и се 
намира на парцел от 21 000 
квадратни метра. Покупка-
та е за 2,25 милиона евро и 
е финансирана със собстве-
ни средства.

Посочва се също, че ком-
панията, след 10 години, се 
връща на балканския пазар 
с производствена единица, 
предназначена да обслужва 
пазарите на България и Ру-
мъния. Планира да покрие 
нарастващите изисквания 
към качествено брашно в ре-
гиона. Целта на компанията 
е да расте на международ-
ните пазари чрез износ и ин-
вестиции.

„Лулис Милс” АД ще има 
22 служители в мелницата в 
Генерал Тошево. За нея ра-
ботят общо 300 в Гърция, се 
посочва в материали на бъл-
гарски издания.

Компанията е основана 

през 1782 година и понастоя-
щем работи в Гърция и Бъл-
гария с три модерни завод-
ски завода в Soupri, Keratsini 
и Генерал Тошево и заема 
първо място на Балканите 
по производство на брашна, 
продажбите и технологиите. 
Трите производствени мощ-
ности комбинират дневен ка-
пацитет за смилане на 1 400 
тона пшеница на ден.

Съвременната техноло-
гия, използвана от компани-
ята, осигурява на своите кли-
енти над 120 разновидности 
брашно, като по този начин 
осигурява най-широката про-
дуктова гама, която е иде-
ална за удовлетворяване на 
всички изисквания на профе-
сионалния хлебар.

Любопитно е, че един от 
членовете на Съвета на ди-
ректорите на компанията е 
Той Хадим Абдула Алдаре, 
който е заместник-председа-
тел на земеделието „Ал Да-
хра”. Има над 20 години оп-
ит в публичния и частния 
сектор, заемал е висши по-
зиции в дипломатическото 
ядро на Обединени арабски 
емирства, както и ръководе-
нето на публичните и частни 
кабинети на висши членове 
на правителството на Обе-
динените арабски емирства 
и кралското семейство, е по-
сочено в публикации на на-
ционални медии.

„А” Областна футболна група

„Дружба” пак падна…
И в шестия кръг на пър-

венството в Зона „Изток” 
футболистите на „Друж-
ба” Люляково не успяха да 
спечелят точка и с шест за-
губи едва ли някой ще ги 
измести от дъното на таб-
лицата. На свой терен лю-
ляковци загубиха с 0:4 от 
„Рилци” Добрич. За щас-
тие „Спортист 2011” Гене-
рал Тошево успя да се на-
ложи с 0:3 над „Христо Бо-
тев” в Стожер, което е без-

спорен успех след загубата 
на свой терен от „Орловец” 
в предишния кръг. Дано до 
края на полусезона успе-
ят да си върнат лидерска-
та позиция в класирането. 
Останалите резултати са: 
„Лозенец” Лозенец - „Ин-
тер” Добрич 3:1 и „Орло-
вец” Победа - „Албена” Об-
рочище 6:1. „Добруджански 
спортист” Стефан Караджа 
почива.

Временно класиране
1. „Орловец” 5 5 0 0 15:2 15
2. „Спортист 2011” 6 4 0 2 23:10 12
3. „Лозенец” 5 3 1 1 12:6 10
4. „Добр. спортист” 5 3 0 2 8:9 9
5. „Интер” 5 3 0 2 17:8 9
6. „Христо Ботев” 5 2 0 3 7:9 6
7. „Рилци” 5 2 0 3 10:18 6
8. „Албена” 6 1 1 4 12:18 4
9. „Дружба” 6 0 0 6 3:27 0

Много добри добиви
Средният добив от царе-

вицата по предварителни 
данни на Областна дирек-
ция „Земеделие” е над 800 
килограма от декар при 605 
за миналата година. Тазго-
дишният рекорд от 910 ки-
лограма е поставен в зем-
лището на Добрич, къде-
то прибирането на реколта-
та напълно приключи още 
преди няколко дни. И в на-
шата община зърнопроиз-
водителите прибират ца-
ревица над средния добив 

за региона - по около 870 
килограма от декар. Много 
добри средни добиви тази 
година има и от останалите 
земеделски култури, които 
бяха прибрани в срок и ка-
чествено.

Реколтата от фуражно 
зърно е по-добра, но цени-
те остават на равнището 
на миналата година - 260-
270 лева за тон, съобщава 
кореспондентът на Българ-
ската телеграфна агенция 
от Добрич Юлия Христова.

Образователен урок
На 12 октомври в СУ „Ни-

кола Вапцаров” се проведе 
образователен урок пос-
ветен на здравословното 
хранене на тема: „В хар-
мония с природата. Био-
поглед към горските пло-
дове”. Лекцията бе органи-
зирана от клуб Български 
младежки Червен кръст 
с ръководители Теодора 
Стефанова и Катя Коста-
динова.

Учениците научиха, че 

горските плодове имат ви-
соко съдържание на анти-
доксиданти, които почист-
ват свободните радикали и 
ги изхвърлят от организма.
Антидоксидантите помагат 
на организма и го предпаз-
ват от редица заболявания. 
В заключение участниците 
в урока обобщиха значени-
ето на редовното, баланси-
рано и разнообразно хране-
не за здравето и успехите 
на учениците.

Кратки новини
ДВАМА мъже пострада-

ха при пътен инцидент в се-
ло Василево, съобщиха от 
полицията. При разминава-
нето, лек автомобил „Ауди” 
навлязъл частично в лента-
та за насрещно движение и 
се ударил в предната гума 
на каруца, теглена с конски 
впряг. При сблъсъка са по-
страдали двама мъже, пъ-
тували в каруцата - на 42 и 
18 години. Настанени са в 
МБАЛ - Добрич, без опас-
ност за живота. По случая е 
образувано досъдебно про-
изводство.

ОТ ПОЛИЦИЯТА инфор-
мираха, че неправоспосо-
бен мотопедист е катастро-
фирал в Генерал Тошево. 
Карайки мотопед, 27-годи-
шен мъж от село Присад за-
губил контрол и се блъснал 
в спрян лек автомобил „Пе-
жо”. В инцидента водачът 
се контузил, но е без опас-
ност за живота. От полиция-
та установили, че водачът е 
неправоспособен, а мотопе-
да е без регистрационна та-
бела. По случая е образува-
но бързо полицейско произ-
водство.

Писателско кафене
По повод 130-годишнина-

та от рождението на Дора 
Габе, Регионалният истори-
чески музей, със съдействи-
ето на Клуб „Бакарди”, Кукле-
ния театър „Дора Габе” и Об-
щина Добрич, представи 11 
октомври в Добрич постанов-
ката „Литературното кафене 
оживява”. В нея е пресъзда-
дена масата на писателките 
от прочутото столично кафе-
не „Цар Освободител”, май-
сторски представено в шар-
жа на художника Александър 
Добринов от 1935 г. На маса-
та седят Дора Габе, Елиса-
вета Багряна, Фани Попова-
Мутафова, Яна Язова, изда-
телят на „Вестник за жената” 
Христо Чолчев и оперният 
певец Петър Райчев. В тех-
ните образи се превъплъща-

ват актьорът Красимир Де-
миров (като Христо Чолчев), 
любителите театрали от Ге-
нерал Тошево Райна Стой-
чева и Илиана Иванова (като 
Дора Габе и Елисавета Баг-
ряна), както и музейните спе-
циалисти Цветан Сашев (ка-
то Петър Райчев), Лена Ки-
рилова (като Фани Попова-
Мутафова) и Николета Нико-
лова (като Яна Язова).

Идеята беше събитието да 
отиде при публиката и всич-
ки случайни клиенти на Клуб 
„Бакарди” в Добрич да по-
паднат в 30-те години на ми-
налия век и да чуят разгово-
ра между именитите гости на 
кафенето. Отзивите за пред-
ставянето на Райна Стойче-
ва и Илиана Иванова са мно-
го добри.

Измамени с „любов”
Опитна измамница от се-

ло Равнец оплела много мъ-
же в любовните си мрежи и 
им измъкнала хиляди лева. 
Завлякла и своя близка с ог-
ромна сума. Историята бе 
разказана в рубриката „Къси 
разкази” по Нова телевизия.

Главният герой на филма 
е частен детектив, попаднал 
въпреки професията си в пи-
палата на жената. Сега той я 
издирва. Истинското име на 
жената е Юрфет Нязимова и 
по думите на детектива е от 
с. Равнец. Пред него обаче 
се представила като Креме-
на Неделчева. Казвала, че е 
израснала в дом за сираци. 
Последвал любовен романс, 
а тя го излъгала, че е бре-
менна с близнаци. 35-годиш-
ния мъж по-късно разбрал, 
че тя измъква пари с измами 
от различни хора.

Тя има истинско семей-
ство - мъж и дъщеря, но от 
години работи по измамна-
та схема. Нейна приятелка 
разказва, че Юрфет я е из-

лъгала, че е болна от рак и 
се нуждае от 20 000 лева. 
„След 7 години приятелство 
и след като напуснах рабо-
та заради нея, тя изчезна с 
парите, които съм превежда-
ла по сметка, за нейното ле-
чение. Не можех да допусна, 
че човек е способен на тако-
ва нещо. Загубих доверието 
си в хората”, разказва нейна-
та близка.

Измамницата успява да 
измъкне пари и от българин, 
живеещ от години в чужбина. 
Запознават се в сайт, като тя 
се представя с името Ярос-
лава Тодорова. Казала му, 
че няма средства и докумен-
ти за самоличност. Обеща-
ла, че щом се сдобие с доку-
менти, ще замине при чове-
ка. Той започва да й изпра-
ща пари, а тя го уверява, че 
го обича. Когато сумата на-
бъбнала на 26 000 евро, Яр-
ослава - Юрфет изчезнала.

Срещу измамницата има 
съставено досъдебно произ-
водство.

Рехабилитация на
седем улици в града

Започна рехабилитацията 
на 7 улици в Генерал Тоше-
во, включени в капиталова-
та програма за 2018 г. Това 
са улиците „Александър Ги-
чев”, „Йордан Йовков”, „Ва-
сил Левски”, „Антон Страши-
миров”, „Огоста”, „Тунджа” и 
„Пирин планина”. Стойност-
та на сумата за ремонти по 
тях е 273 879, 28 лева.

В момента фирмата-из-
пълнител извършва пътно-
строителни дейности в ра-
йона на ул. „Пирин планина”, 
по която по-рано през годи-
ната бе положен нов магис-
трален водопровод, отново 
с общински средства.

Паралелно с това вече 
втора седмица служители 
на Общинска администра-
ция, оборудвани с необхо-
димата техника, подменят 
уличното осветление в гра-
да. Поставят се нови енер-
госпестяващи лед-лампи, 

които не само че са с по-дъ-
лъг срок на използване, а и 
светят много по-добре. Дей-
ностите по подмяна на осве-
тителните тела ще продъл-
жи до края на месеца.

Междувременно завър-
ши ремонтът на тротоара 
по ул. „Димитър Благоев”, 
от отсечката за ул. „Алек-
сандър Стамболийски” до 
тази за ул. „Патриарх Евти-
мий”. Обновяването на пе-
шеходните площи по ули-
ца „Димитър Благоев” об-
хвана 480 квадратни метра, 
като освен подмяна на тро-
тоарните плочи е положе-
на нова основа, направени 
бяха подходи към входове-
те на къщите по протеже-
ние на улицата, поставиха 
се подходящи улични бор-
дюри. Общата стойност на 
строителните дейности е 
23 246 лева с данък добаве-
на стойност.
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 Блондинка кара по околовръстното новата си кола. По 
едно време гледа някакъв старец , който сее нещо в ни-
вата си. Блондинката спира, слиза от колата и с все си-
ла се провиква:

- Ха така, сей дядо, за да има ние какво да ядем!
- Точно така, моме, права си, баш за това сея люцерна - 

отвърнал широко ухилен дядото.

Виц на броя

- Все каня да ти кажа едно нещо, ама…
- Ами не се кани, ами ме покани на гости, наборе.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

В ъ з П о м И Н а Н И Е
На 28 октомври се навършват 

6 месеца от смъртта на

Явор Ивелинов 
Георгиев

Светът е друг без тебе, сине! 
Да знаеш как боли без теб! Да ми-
нат хиляди години ще липсваш и 
ще се нуждаем ние от теб

 От семейството

Присъди за кражби
Трима мъже получиха осъ-

дителни присъди за извър-
шени от тях кражби, е посо-
чено в публикации на област-
ни медии. Районният съд в 
Генерал Тошево одобри спо-
разумения между подсъди-
мите и прокуратурата. Мъж 
с инициали Г.К.Й. се призна 
за виновен, че през януари 
2018 г. в генералтошевско 
село, след като проникнал 
с взлом в чужд имот открад-
нал газова бутилка, вентила-
торно-отоплителна електри-
ческа печка „Елит”, всичко на 
стойност 73 лева. За това си 
деяние Г.К.Й. получи условна 
присъда от 3 месеца затвор с 
3-годишен изпитателен срок.

На 5 месеца лишаване от 
свобода условно с изпитате-
лен срок от 3 години е осъ-
ден мъж с инициали С.Е.С. 
Той се призна за виновен, че 
на 01.06.2018 г. в немалова-
жен случай, в условията на 
повторност откраднал златен 
пръстен на стойност 432 ле-
ва и машинка за подстригва-
не. До приключване на дело-
то откраднатите вещи са въз-

становени.
Наказание пробация полу-

чиха двама мъже, открадна-
ли зимнина.

Сто часа общественопо-
лезен труд трябва да поло-
жи мъж с инициали С.И.П. На 
12.12.2017 г. той проникнал в 
чужд имот и задигнал консер-
ви и червено вино на стой-
ност 63 лева. С.И.П. трябва 
да се регистрира по настоящ 
адрес и да провежда срещи 
с пробационен служител да 
срок от една година. На про-
бация бе осъден и мъж с ини-
циали В.И.Г. Той се призна 
за виновен, че на 22.01.2018 
г. проникнал с взлом в чужд 
имот и откраднал зимнина - 
доматен сок и консерви със 
зеленчуци на стойност 164 
лева. В.И.Г. трябва да се ре-
гистрира задължително по 
настоящ адрес и да провеж-
да беседи с пробационен 
служител през следващите 6 
месеца.

Одобрените споразумения 
имат последствията на влез-
ли в сила присъди, е посоче-
но в публикациите.

Затвор от 10 месеца за държане на наркотици
33-годишен мъж от Ге-

нерал Тошево, държал 
наркотици с цел разпрос-
транение, получи наказа-
ние „лишаване от свобо-
да” за срок от 10 месеца, 
което ще изтърпи при пър-
воначален общ режим. До 
ефективното наказание 
се стигна, след като Окръ-
жен съд - Добрич одобри 
споразумението, сключе-

но между Николай Н., не-
говата защита и прокура-
турата.

Мъжът се призна за ви-
новен в това, че на 31 май 
тази година в Генерал То-
шево, без надлежно разре-
шително, е държал с цел 
разпространение мари-
хуана, на обща стойност 
224,22 лева. Наркотичното 
вещество било разпреде-

лено в два пакета с тегло 
32,51 грама и 4,86 грама.

Подсъдимият декларира 
в съда, че е подписал до-
броволно споразумението, 
съгласен е с неговите кла-
узи и се отказва от по-на-
татъшно разглеждане на 
делото по общия ред. Той 
ще плати и направените 
разноски по делото в раз-
мер на 207,53 лева.

Определението на Окръ-
жен съд - Добрич е оконча-
телно и има последствия-
та на влязла в сила присъ-
да. В отделно съдебно за-
седание съдът разпореди 
иззетите като веществени 
доказателства наркотични 
вещества да бъдат унищо-
жени, посочват в свои пуб-
ликации областните ме-
дии.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със Заповед №ОХ-787 от 

25 септември 2018 г. на ми-
нистъра на отбраната на Ре-
публика България са обяве-
ни за заемане след провеж-
дане на конкурс от лица за-
вършили граждански или ви-
сши училища в страната и 
чужбина, 50 вакантни длъж-
ности от състава на СКС, във 
военно формирование 22980 
- София, както следва:

~ Радиотелеграфист - 2 
длъжности.

~ Телефонист - 1 длъж-
ност.

~ Линеен надзорник - 2 
длъжности.

~ Електроосветител - 1 
длъжност.

~ Шофьор-агрегатчик - 4 
длъжности.

~ Текелажник - 1 длъж-
ност.

~ Шофьор на БТР - 4 
длъжности.

~ Охранител - 2 длъжнос-
ти.

~ Шофьор категория „С” - 
29 длъжности.

~ Шофьор категория „В” - 2 
длъжности.

~ Регулировчик - 1 длъж-

ност.
~ Помощник-готвач - 1 

длъжност.
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 
подробностите за кандидат-
стване са изложени във Во-
енно окръжие - Добрич, ул. 
„Добруджа” №4, ет. 4, тел. 
058/664-764, където се по-
дават необходимите доку-
менти.

Важно! В миналия брой 
на вестник „Добруджански 
глас” са публикувани ва-
кантните длъжности във во-
енни формирования на 68-
ма бригада „Специални си-
ли” в Пловдив. Общо 28 са 
свободните работни места 
във формированията 32990, 
54120, 52630 и 48650. Край-
ният срок за подаване на за-
явления е до 9 ноември 2018 
г. включително.

Обява за работа
„Лулис Мел - България” ЕАД, международна компания, 

работеща в сферата на хранителната промишленост и 
най-големият преработвател на пшеница на Балканите с 
дейност в Генерал Тошево

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
Електротехник, Механик, Общ работник с месторабота 

в гр. Генерал Тошево на пълно работно време.
Ако желаете да работите за международна компания, 

която оказва влияние навсякъде, където работи, изпратете 
вашето СV и всички съпътстващи документи по електрон-
на поща на info-bg@louligroup.com или заповядайте в на-
шия завод в Генерал Тошево (ул. „Трети март” №57, Гене-
рал Тошево) и оставете автобиографията си на портала.

Телефон за връзка: 0889/203-819.

Първи фотопленер
Община Генерал Тоше-

во и кметство село Кра-
сен организират изложба 
на участниците в първия 
фотопленер „Есенни хори-
зонти. Участници са фото-
графите Виктор Димчев от 
София, Димитър Алексиев 
от Генерал Тошево, Сто-

ян Илиев, Диян Милтия-
дев, Росица Милтиядева и 
Станислав Георгиев от До-
брич и Даниел Влад от Ру-
мъния. Откриването на из-
ложбата ще бъде на 1 но-
ември от 12:00 часа в сгра-
дата на Общинска админи-
страция - Генерал Тошево.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

дворно място с вода в кв. 
Пастир. Справки на тел. 
0894/373-668.

ТЪРСЯ под наем къща 
или апартамент. Справки 
на тел. 0889/203-819.

ПРОДАВАМ фуражо-

мелка - заводска и цигли 
втора употреба. Справки 
на тел. 0888/671-032.

ПРОДАВАМ апарта-
мент (ІІ етаж) в Ген. Тоше-
во, ул. „Д. Благоев” №7 „а”. 
Справки на тел. 0877/396-
988.

История, която трябва да се знае от поколенията

Посещението на царя в околията
На 1 ноември 1942 г. цар 

Борис ІІІ предпиема оби-
колка на страната, като по-
сещава и населени места 
в тогавашната Генералто-
шевска околия. Първото се-
ло, което посещава заедно с 
брат си принц Кирил, е Пче-
ларово. От изследванията 
на краеведа Илия Кишишев 
става ясно, че височайшите 
гости първо посещават чи-
талището и училището, как-
то и дома на Петко Ганев - 
един от първенците в село-
то. Именно в Пчеларово ца-
рят казва: „За Добруджа - 
този прекрасен край на Бъл-
гария, е необходимо пълно 
преобразяване, но на първо 
време най-важни са две не-
ща - пътищата и български-
те училища”.

Цар Борис ІІІ на същия 
ден посещава и село Гене-
рал Тошево, което от 4 ме-
сеца носи името на просла-
вения пълководец. Очевиде-
цът Константин Дончев спо-
деля в спомените си: „Борис 
ІІІ слезе облечен във военна 
униформа пред кафенето на 
бай Ферад. Освен мене тук 

бяха Георги Симеонов, Дан-
ко Рачев, Мильо Симеонов 
и др. От възрастните дой-
доха Кирил Златев и Христо 
Минчев, скоро заприиждаха 
и много други хора. Както и 
в Пчеларово, царят се ин-
тересува от проблемите на 
училището и местните хора, 
техните нужди.

Срещата е подробно опи-
сана в летописната книга от 
училищната директорка Ан-
на Михалнишка - участнич-
ка в това събитие. „След 
обед НВ Борис ІІІ и квязът 
посетиха селото”, след кое-
то описва някои подробнос-
ти. Гостът се отбива за мал-
ко и в околийското управле-
ние. Интересен е разказът 
на Константин Дончев. „Ца-
рят прави няколко жеста, 
два от които са особено ин-
тересни. Подарява на вой-
ниците плик с пари и се сре-
ща с незрящ каруцар. То-
зи човек разнасял с каруца 
сифони за сода по кръчми-
те. Разчитал изцяло на ин-
туицията на коня, който за-
паметил маршрута и обекти-
те. Разбрал, че царят е до-

шъл, човекът се провикнал: 
„Кой цар дошъл, нашия?! 
Щото не мога да го видя, не-
ка дойди да го ръкувам”. От-
дръпвайки се, хората напра-
вили път на царя, който взел 
ръката на незрящия. „Тази 
сцена стана пред очите ми 
- казва Дончев. - Каруцарят 
стисна ръката на царя и го 
пипна по дрехата. В този мо-
мент конят заклати глава на-
долу-нагоре, сякаш и той се 
радваше”.

На раздяла обещава да 
посети отново Генерал То-
шево и след половинчасов 
престой отпътува. В как-
ва посока след Генерал То-
шево поема Борис ІІІ? През 
1988 г. околийският слу-
жител Танев , който съ-
що е срещал царя, разказ-
ва, че царските автомоби-
ли поемат в посока граница-
та. През 1995 г. Дида Дяко-
нович сподели, че от техни 
познати гранични офицери 
разбрали, че царят посетил 
с. Чифут куюсу (Йовково) и 
се поклонил пред дома на 
Йовков „продължително за-
мислен”. В тази версия има 

достоверност, защото е из-
вестно голямото преклоне-
ние на монарха пред твор-
чеството на Йовков. До го-
ляма степен описаните от 
него военни действия са 
преживени от Борис ІІІ.

Потвърждение, че царят е 
посетил с. Йовково, за да се 
поклони пред дома на голе-
мия писател, дойде и през 
2010 г. от Иванка Димо-
ва Налетова. Случайни об-
стоятелства я срещат с ца-
ря в този ден пред къщата 
на Йовковото семейство, от-
белязва в изследванията си 
Илия Кишишев.

Борис ІІІ не посещава по-
вече Генералтошевска око-
лия. Десет месеца след оби-
колката в нашия край той 
умира. Не успява да види 
Добруджа преобразена…


