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Първи на национален фестивал
Фолклорният танцов със-

тав „Българка” при Народно 
читалище „Светлина 1941” 
в Генерал Тошево спечели 
първа награда на VІІ нацио-
нален фолклорен фестивал 
на клубовете за народни тан-
ци „Джумалийско надиграва-
не”. В престижната надпре-
вара, домакин на която бе-
ше град Търговище, се вклю-
чиха повече от 600 изпълни-
тели.

Общо 16 състава от ця-
ла България премериха си-
ли в три етапа: първи - пред-
ставяне с обща максимална 

продължителност 6 минути 
включва две хора по избор 
на участниците; втори - хо-
реографско решение върху 
едно хоро с времетраене до 
3 минути, и трети - по жела-
ние: групите излъчват макси-
мум две смесени двойки за 
надиграване на „Тракийска”, 
„Шопска”, „Северняшка ръ-
ченица”.

Пред препълнената за-
ла в Търговище Фолкло-
рен танцов състав „Българ-
ка” показа как с много труд и 
желание, следвайки верния 
образец на чистия фолк-

лор, се постигат отлични ре-
зултати. Конкурсното жури 
с ръководител Любчо Васи-
лев - заместник-председа-
тел на Съюза на музикални-
те и танцови дейци, остана-
лите участници и публиката 
оцениха подобаващо с бу-
рни аплодисменти предста-
вянето на групата от Гене-
рал Тошево с ръководител 
Галина Костова. Освен пър-
ва награда от фестивала, 
Фолклорен танцов състав 
„Българка” завоюва и специ-
алната награда на кмета на 
Търговище.

Кратки
новини
УЧЕНИЦИ от V до VІІ 

клас на СУ „Н. Вапцаров” 
се включиха в национал-
ната седмица на четенето, 
организирано от МОН и Ин-
ститута за български език 
„Проф. Л. Андрейчин”, ка-
то взеха участие в състе-
занието „Опознай българ-
ския език”. Учениците ра-
ботиха върху езикови зада-
чи по българска граматика 
и правопис.

ПО-НИСКИТЕ темпера-
тури увеличиха броя на на-
рушителите в горските ма-
сиви. При обход на горите 
в Добричка област е със-
тавен констативен прото-
кол за нарушение в грани-
ците на Държавно горско 
стопанство „Ген. Тошево”. 
В рамките само на няколко 
дни в областта са съставе-
ни общо 18 акта и 5 конста-
тивни протокола, като са 
задържани 6,7 куб. м. дър-
весина без документи за 
законен произход, 5 кару-
ци, кон и моторен трион.

ОКОЛО 22:10 часа на 
19 октомври е спрян за 
проверка лек автомобил 
„БМВ”. В хода на проверка-
та, в пътника в МПС е уста-
новена суха тревна маса с 
тегло 0,8 грама, реагираща 
на наркотичното вещество 
канабис.

Продължава на стр. 2

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.

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 изця-
ло с луксозен цветен печат. 
Единичната цена ще бъде 30 
стотинки. Абонирането, кое-
то става във всички пощен-
ски станции на страната, в 

редакцията на вестника и 
на РЕП-овете, е както след-
ва: за един месец - 2 лева; за 
шест месеца - 9 лева и за ця-
лата 2019 година - 18 лева.

Ако искате да знаете по-
вече от другите за станали 
и предстоящи събития на те-
риторията на общината, ако 
искате да сте своевремен-
но информирани, абонирай-
те се за общинския седми-
чен вестник „Добруджански 
глас”!

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 включените в 
програмата инициативи са, 
както следва:

31 ОКТОМВРИ:
~ Ученически крос „Буди-

тели” - от 11:30 часа на ста-
диона.

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

1 НОЕМВРИ:
~ Ден на народните буди-

тели - от 10:30 часа по клу-
бовете.

~ Откриване на фотоиз-
ложбата „Градът в минало-
то” - от 11:30 часа в Народно 
читалище „Светлина 1941”.

~ Откриване на фотоиз-
ложбата „Есенни хоризонти” 
- от 12:00 часа в сградата на 
Общината.

2 НОЕМВРИ:
~ Поклонение пред памет-

ника на загиналите във вой-
ните - от 12:00 часа.

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

3 НОЕМВРИ:
~ Туристически поход „По 

стъпките на Йовков” - от 
09:00 часа.

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

~ Турнир по конен спорт 
„За купата на кмета” - от 
11:30 часа на тренировъчно-
то игрище.

4 НОЕМВРИ:
~ Турнир по баскетбол, зо-

на „Добруджа”, момчета - от 
10:00 часа в Спортната зала 
на СУ „Н. Вапцаров”.

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

5 НОЕМВРИ:
~ „Моят град - минало и на-

стояще” - библиотечни проя-
ви от 10:00 и 11:00 часа в СУ 
„Н. Вапцаров”.

~ „Гераците” - гостува Дра-
матичен театър „Йордан 
Йовков” Добрич - от 18:00 
часа в Народно читалище 
„Светлина 1941”.

6 НОЕМВРИ:
~ „Моят град - минало и на-

стояще” - библиотечни проя-
ви от 10:00 и 11:00 часа в ОУ 
„Хр. Смирненски”.

~ Етновечер „С Добруджа 
в сърцето”, със специални 
гости - от 18:30 часа в На-
родно читалище „Светлина 
1941”.

7 НОЕМВРИ:
~ Общоградско тържество 

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

8 НОЕМВРИ:
~ Фестивал на сармата и 

кюфтето с гост Ути Бъчва-
ров. Концерт на Детска фол-
клорна студия „Добруджа” 
и Фолклорен танцов състав 
„Негру Вода”, Румъния - от 
14:00 часа на площада.

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

~ Празнична заря - от 
19:00 часа.
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В центъра за услуги и ин-
формация при Община Гене-
рал Тошево бяха проведени 
анкети за административно-
то обслужване и противодей-
ствие на корупцията в общи-
ната.

Първата анкета: „За удо-
влетвореността на граждани-
те от административното об-
служване” включва 4 въпро-
са.

Първи въпрос - Ползвали 
ли сте услугите на ЦУИ?

От 10 анкетирани - 10 отго-
варят положително.

Втори въпрос - С ка-
къв проблем и на кое работ-
но място дойдохте за съдей-
ствие: гражданите са искали 
различни видове удостовере-
ния, скици, плащани са такси 
за съставяне на актове, тър-
сили са информация по раз-
лични въпроси и др.

Трети въпрос - Какво е 
вашето мнение за работата 
на общинските служители, 
обслужващи посетените от 
Вас работни места?:

~ С отлично мнение са ос-
танали 3 анкетирани гражда-
ни.

~ С много добро мнение - 3 
граждани.

~ С добро - 1 гражданин.
~ Различни положителни 

оценки са изказали 3 анкети-
рани.

Трети въпрос с три под-
въпроса:

Служителите са вежливи и 
приветливи - отговорили: 9 - 
да; 1 - отчасти.

Служителите са компе-

тентни, обясняват точно и яс-
но - отговорили: 8 - да; 2 - от-
части.

Обслужването е ефектив-
но, сроковете се спазват - от-
говорили: 7 - да, 3 - отчасти.

Четвъртият въпрос е 
за даване на препоръки за 
подобряване на обслужва-
нето в ЦУИ, повечето нямат 
препоръки.

Втората анкета: „Пре-
венция и противодействие 
на корупцията и степента 
на прозрачност и достъп 
до информация” включва 
18 въпроса и са анкетирани 
10 граждани.

Първи въпрос - Има ли 
корупция в общината - отго-
ворили: 2 отговарят - да; 3 от-
говарят - не; 5 отговарят, че 
не могат да преценят или ня-
мат мнение.

Втори въпрос - Дали при-
съства темата за корупция в 
ежедневния живот на хората 
- отговарят: 4 - да; 6 - не.

Трети въпрос - От къде 
получават хората информа-
ция за корупционни практи-
ки - личен опит -2; разговори 
с близки - 2; медии - 6; не по-
лучавам - 0; не ме интересу-

ва - 0.
Четвърти въпрос - До 

колко е сериозен проблемът 
с корупцията - от първосте-
пенна важност - 1; един от 
най-важните - 4; има и по-ва-
жни проблеми - 2; не е про-
блем - 1; не мога да преце-
ня - 2.

Пети въпрос - Кое благо-
приятства развитието на ко-

рупцията - тук анкетираните 
са отговорили така - 2, че е 
поради лошото законодател-
ство; 1 - прекалено голяма 
автономност на администра-
цията, 3 - ниското заплащане 
на служителите; 2 - поради 
лоши икономически условия; 
0 - културните особености на 
българското общество; 2 - не 
могат да преценят.

Шести въпрос - С какво 
се свързва корупцията в об-
щината - отговора е - 3 са от-
говорили с искане и предла-
гане на подкуп за услугата; 
1 предлагане/получаване на 
подаръци, близки отноше-
ния между служители и граж-
дани - 3; заплащане на адми-
нистративна услуга - 1, а ос-
таналите 2 не могат да пре-
ценят.

Седми въпрос - Как да се 
ограничи корупцията - 1 бих 
усъвършенствал законода-
телството; 1 - бих въвел кур-
сове за антикорупционно обу-
чение, въвеждане на строги 
наказания за уличените - 4; 4 
- не могат да преценят.

Осми въпрос - Какви да 
са наказанията - преоблада-
ващият отговор е освобожда-

ване от работа - 5; публично 
порицание - 3; парична гло-
ба - 2; затвор - 0; нямам мне-
ние - 0.

Степен на прозрачност 
и достъп до информация.

А1 въпрос - Запознати ли 
сте с основните дейности и 
предлаганите услуги? Отго-
вор: 4 - да; имам най-обща 
представа - 5; не, не съм за-
познат - 1.

А2 въпрос - От къде по-
лучавате информация за ра-
ботата в общината? Отгово-
рили - от информационните 
табла - 4; от служителите - 2; 
всеки сам си търси информа-
ция - 4.

А3 въпрос - Има ли въз-
можност гражданите да из-
разяват недоволството си - 
отговор - има система за по-

даване на жалби - 7; не съм 
чувал за съществуването на 
подобни механизми - 2; няма 
такава система - 1.

А4 въпрос - След подава-
не на жалба дали ще се про-
мени нещо: да, ще се вземат 
предвид забележките ми и 
ще бъдат подложени на об-
съждане - 5; да, ще стане по-
лошо за мен в отношенията 

ми с администрацията - 1; ни-
що няма да се промени - 1.

А5 въпрос - Даване оценка 
на работата на Общинска ад-
министрация - отлична, усло-
вията напълно покриват изис-
кванията ми - 1; добра, може 
да се подобрят някои аспекти 
от дейността - 6; лоша, необ-
ходима е цялостна реоргани-
зация на работата - 3.

А6 въпрос - Присъства ли 
темата за корупция в разго-
вори с познати - да, споде-
ляме си случки и коментира-
ме дочути истории - 5; да, има 
много вицове за корумпирани 
служители - 2; не коментира-
ме подобни теми - 3.

А7 въпрос - Основният из-
точник за информация за ко-
рупция - медии - 6; частни 
разговори - 3; не съм чул за 

корупция - 1.
А8 въпрос - Ще сигнализи-

рате ли за корупция - да - 5; 
не - 0; не ми се е случвало - 5.

А9 въпрос - Бихте ли пред-
ложили пари за услуга - да - 
2; не - 6; не знам, не ми се е 
случвало досега - 2.

А10 въпрос - Ако участва-
те пряко в корупционна схема 
бихте ли сигнализирали - да - 
5; не - 1; не знам, не ми се е 
случвало досега - 4.

В обобщение на проведе-
ното анкетно проучване и в 
интерес на настоящия анализ 
е задължително да отбеле-
жим, че значителен процент 
от анкетираните граждани из-
разяват своята удовлетворе-
ност от отношението на слу-
жителите от Община Генерал 
Тошево при установяване на 
служебен контакт с потреби-
телите. Анкетираните считат, 
че служителите са добре под-
готвени професионално, ка-
то също отбелязват, че са по-
лучили лесно и изчерпател-
на информация относно ис-
кана от тях административна 
услуга. Очакванията са, да се 
търсят още по-ефективни ме-
ханизми за антикорупционна 
дейност, което със сигурност 
би оптимизирало дейността. 
Разбира се, необходимо е и 
модернизиране на процеси-
те в общинската администра-
ция, като предпоставка за 
устойчивост и гаранция за ус-
пешна реализация на целите 
на институцията.

Генерал Тошево
19.10.2018 г.

Продължава от стр. 1
С полицейска мярка за 

срок от 24 часа е задържан 
17-годишен младеж от Ген. 
Тошево. За съжаление по-
добни случаи през послед-
ните няколко месеца зачес-
тиха на територията на гра-
да и общината. Нараства 
броят и на шофиране след 
употреба на алкохол и лип-
са на документи за правоуп-
равление.

ЗАЛОВИХА 28-годишен 
крадец от село Пчеларово 
след проведени издирва-
телни мероприятия от слу-
жители на Районно упра-
вление на МВР в Генерал 
Тошево. В хода на работа-
та е установено, че същи-
ят е извършител на домо-
ва кражба на частен имот в 
село Пчеларово, извършена 
малко преди миналата Ко-
леда - на 23 декември 2017 
г. На извършителя е повдиг-
нато обвинение. Работата 
по случая продължава.

Читалищната библиотека в града организира с осмокласници от ПГЗ „Тодор Рачински” 
мероприятие, посветено на 30 години Кохедионна политика на Европейския съюз. Пред-
стоят още прожекции за ученици от горния курс на двете средни училища в Генерал То-
шево.

Анализ на направени анкети в Община
Генерал Тошево през октомври 2018 г.

„А” Областна футболна група

Незадоволителен сезон
И в седмия кръг на пър-

венството на „А” областната 
футболна група - Зона „Из-
ток” - „Дружба” Люляково за-
губи, този път с 3:0 като гост 
на „Добруджански спортист” 
в Стефан Караджа. Така лю-
ляковци продължават да са 
на последното девето място 
без точка от седем кръга и 
впечатляващата 3:30 голо-
ва разлика. За съжаление 
в осмия кръг отборът почи-
ва и по всяка вероятност ще 
„презимува” последен. Да-
но през зимната ваканция 
люляковци да анализират 
представянето си и на про-
лет се вдигнат поне до пета-

шеста позиция. Останалите 
двубои в кръга приключиха 
при резултати: „Рилци” До-
брич - „Лозенец” 0:4, „Албе-
на 97” Оброчище - „Христо 
Ботев” Стожер 2:4 и „Интер” 
Добрич - „Орловец 2008” По-
беда 3:0

В този кръг „Спортист 
2011” Генерал Тошево почи-
ваше. За отбелязване е, че 
феновете на „Спортист 2011” 
бяха зарадвани с победиха с 
1:0 в Генерал Тошево „Кали-
акра” Каварна и продължа-
ват участието си в област-
ното първенство. Те обаче 
имаха положения и за по-из-
разителен резултат.

Временно класиране
1. „Орловец” 6 6 0 0 21:2 18
2. „Лозенец” 6 4 1 1 16:6 13
3. „Спортист 2011” 6 4 0 2 23:10 12
4. „Добр. спортист” 6 4 0 2 11:9 12
5. „Интер” 6 3 0 3 17:14 9
6. „Христо Ботев” 6 3 0 3 11:11 9
7. „Рилци” 6 2 0 4 10:22 6
8. „Албена 97” 7 1 1 5 14:22 4
9. „Дружба” 7 0 0 7 3:30 0

Заслужено внимание към дядо
Дамян за стогодишния му юбилей

На 25 октомври кметът на 
Община Генерал Тошево 
Валентин Димитров, негови-
ят заместник Георги Георги-
ев, кметът на село Спасово 
Андреан Симеонов, култур-
ни дейци, роднини и прия-
тели се събраха да чести-
тят и поздравят дядо Дамян 
Желязков за неговия стого-
дишен юбилей. Ветеранът 
от Втората световна война 
в момента е единственият 
столетник в нашата община 
и вниманието към него е на-
пълно заслужено.

Всяка година на 9 май дя-
до Дамян приема гости от 
Общинска администрация и 

деца от Общински младежки 
съвет, които поднасят хра-
нителни пакети, цветя и бла-
годарности на ветераните от 
войните по повод Деня на 
Европа и победата над фа-
шизма. Сега столетникът от-
ново беше отворил дома си 
за близки и познати.

За юбилея си дядо Дамян 
(на снимката заедно със съ-
пругата си) получи няколко 
поздравителни адреса, сим-
волична статуетка с орел и 
парична награда от Общи-
на Генерал Тошево. Кметът 
Валентин Димитров пожела 
на столетника да се радва 
на всеки един ден от живота, 

а на всичките му близки - да 
достигнат неговите години. 
Кметството и читалището в 
село Спасово пък подариха 
на рожденика вкусна торта.

Въпреки сравнително до-
брото си физическо състоя-
ние за своите 100 години, за 
съжаление дядо Дамян ве-
че почти не чува и не виж-
да. Затова и столетникът не 
успя да разкаже пред свои-
те гости някоя страшна ис-
тория от преживяванията си 
на фронта през Втората све-
товна война или пък за ху-
бав и незабравим момент от 
живота си на село през годи-
ните.

Кратки
новини
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Наши читатели се обади-
ха в редакцията с молба да 
публикуваме повече данни 
за загиналия граничар от се-
ло Краище. В отговор публи-
куваме този разказ на Георги 
Балабанов.

- Не е разрешено да про-
дължите, държавна граница 
е това. Вие как си мислите? 
Ще отидем, ще видим памет-
ника и хоп - готово! Не може - 
категорично ги отряза млади-
ят офицер.

- Вижте, от 600 километра 
път бихме, за да видя прия-
теля си от младежките годи-
ни, заръка от майка му нося, 
на гроба да я изплачем - под-
хвана по-възрастният от два-
мата мъже - Костадин. Ли-
чен момък, от нашето село 
е, заедно израснахме, близ-
ки приятели бяхме, но го уби-
ха… Отдавна се канехме да 
дойдем, сега сме на почивка, 
тук наблизо и решихме да ви-
дим лобното му място.

- От едно село казваш и 
приятели сте били, щом та-
кава е работата ще измисля 
нещо, почакайте тук до бари-
ерата.

След час младият офицер 
- лейтенант, яхнал джипа на 
заставата отдалеко ги под-
кани:

- Взех разрешение от на-
чалството. Готово, хайде кач-
вайте се!

Колата бавно пълзеше по 
неравния път, изровен от 
снеговете и дъждовете. Мал-
ки ями тук-там зейваха, а чо-
вешките им очи бяха пълни с 
мъка по загиналите.

Едното стъкло стоеше от-
ворено и в планинското усое 
се носеше аромат на билки. 

Гората, огряна от слънцето 
хвърляше златни отблясъ-
ци. Извиха глас птици, на ед-
но място стадо сърни преко-
сиха пътя и малките сърнета 
смешно подрипваха като не-
връстни деца след тях. Как-
то внезапно се появиха, та-
ка и бързо потънаха зад огро-
мните буки, разперили мощ-
но криле като птици над тях.

На едно място колата спря. 
Слязоха и след няколко ме-
тра, скътан заобиколен с цве-
тя се показа паметника на 
убития Васил и неговия при-
ятел Станчо Грозев. Краси-
ви момчета, с още непоник-
нали напълно мустаци, стег-
нати. Костадин и другарят му 
пристъпяха бавно, сълзи об-
ляха лицата им. Прегърнаха 
паметника, целунаха порце-
лановите снимки и положиха 

цветята, които носеха. После 
той извади от джоба си пис-
мото на Васил, което беше 
получил само три дни пре-
ди да загине. Пазеше го ка-
то скъпа реликва и дълбоко 
се замисли. В него той го пи-
таше за своето любимо мо-
миче, за новините от село, за 

земята. Баща му беше един 
от най-добрите стопани. Пи-
шеше му и за трудностите на 
войнишкия живот, но нико-
га не долови хленчене и от-
чаяние. Спомни си, че много 
силно впечатление му напра-
ви краят на едно от писмата с 
думите: „Спи спокойно прия-
телю, аз бдя за теб и всички 
вас!” Започнаха да идват тъ-
ни вести за убити момчета по 
границите. От унеса го изва-
диха думите на лейтенанта:

- Излезли са рано сутринта 
в наряд. Ония, враговете ги 
дебнели от засада в дълбо-
кия февруарски сняг, стреля-
ли са по тях с куршуми дум-
дум, които гърмят по два пъ-
ти и оставят широк отвор в 
раната. Завързала се жесто-
ка битка. Двама ранени вой-
ници срещу шестима напада-

тели. Хванали ги полумърт-
ви и ги изтеглили на тяхна те-
ритория. Измъчвали ги жес-
токо, да узнаят данни за зас-
тавата и поделението, но те 
не отронили нито дума. Тога-
ва им счупили ръцете, нечо-
вешки писъци са цепили ти-
шината. Последната целув-

ка, вместо с любимото моми-
че, била с куршумите. Телата 
им потръпвали в предсмърт-
на агония. Граничарското ку-
че се хвърляло бясно на син-
джира, скъсало го и полетя-
ло към тях за помощ. Пова-
лило двама, но единият ус-
пял да го прободе с нож и то 
паднало бездиханно. Още 
когато проехтели изстрели-
те, заставата се задействала 
по тревога. Тогава другарите 
им бързо се притекли на по-
мощ, въпреки дълбокия сняг. 
Един от тях опасъл кръста си 
с бомби и с големи усилия го 
спрели да не прекоси грани-
цата и да вдигне вражеска-
та застава във въздуха. По-
сле свалили труповете им в 
селото, а жителите му бавно 
и мъчително се прощавали с 
тях. Викове за мъст разцеп-

вали мъртвото шествие до 
камиона, който ги откарвал 
за последно до родните им 
места. Сигурно ще ви е труд-
но да прозрете геройството 
им в сегашното модерно вре-
ме. Имената на ония бандити 
и сегашните терористи зву-
чат едно и също във всички 

държави. Друго едва ли може 
да бъде.

Разказът на лейтенанта 
свърши. Костадин и другарят 
му, забили поглед в паметни-
ка, мълчаха. Каменните очи 
на двете момчета от снимки-
те се бяха забили питащо в 
сърцата им. От смълчаното 
усое птица нареждаше тъж-
на песен и ехото я подемаше 
и изпращаше надалеко. Ти-
шината шепнеше в ушите им: 
„Защо се бихме, приятелю и 
загинахме на по двадесет го-
дини? Бдяхме ден и нощ на 
границата. В нас се насло-
яваше вражда, отсреща от 
чуждата граница още по-го-
ляма омраза и се превръща-
хме в смъртни врагове.

Мислите им стигнаха до 
една пресечна точка, блъс-
каха се в съзнанието им, тър-

сеха нов брод и отговор в се-
гашното време. Чудеха се къ-
де да сложат жертвоготов-
ността на тези млади момче-
та. Притегляха на везните на 
днешната съвест всичко то-
ва, изправени пред една без-
дна.

Костадин вдигна глава и 
продължи.

- Посегнаха на тях, убиха 
и други момчета. Ние мълча-
хме и погребвахме другарите 
си. Човешки съдби останаха 
сред буките и звездите в па-
звата на планината. Сега тя 
е тяхна майка и техният дом.

Чуха шум от стъпки. Обър-
наха се, нямаше никой. Су-
хите листа свистяха в ушите 
им. Костадин и приятелят му 
вървяха, но загиналите гра-
ничари невидимо бяха тръг-
нали с тях и вървяха озаре-
ни от слънцето. Стори им се, 
че шептят, че чуват гласове-
те им, замижаха от топлото 
слънце.

Уловил мислите им, лейте-
нантът наруши тишината:

- Скоро четох, че в Италия 
издигнали голям паметник на 
загиналите във Втората све-
товна война и на него пише-
ло: „Те загинаха, за да е жи-
ва Родината”.

Тримата вървяха, а крака-
та им стъпваха по горяща жа-
рава…

Георги БАЛАБАНОВ

Граничарят В памет на Васил Иванов Минков
от с. Краище, загинал в бой с вража

банда край с. Гюешево, Кюстендилско

Попадаме в буферната
зона с още 4 общини

Пет са общините, които 
попадат в определената „ин-
фектирана” зона, простира-
ща се в периметър 20 кило-
метра от мястото, където е 
открито мъртвото диво прасе 
край село Кайнарджа с дока-
зана положителна проба за 
африканска чума по свинете, 
стана ясно от информация 
на Дарик за проведено из-
вънредно заседание на Об-
ластната епизоотична коми-
сия в Силистра.

В „инфектираната” зо-
на попадат общините Сили-
стра, Кайнарджа Алфатар, 
Крушари и Тервел. Опреде-
лена е също 20-километро-
вата „буферна” зона, включ-
ваща общините Генерал То-
шево, Дулово, Алфатар, Си-
тово и Тервел. Набелязани 
са и мерки за предотвратя-
ване на заразата в така наре-
чения „заден двор” в лични-
те стопанства, във фермите 
и индустриалните комплекси.

Свободни работни места
В края на миналата сед-

мица на сайта на Община 
Генерал Тошево са публи-
кувани свободните работни 
места в област Добрич. За 
нашата община те са, както 
следва:

~ Генерал Тошево - общ 
работник в промишленос-
тта, изисква се основно об-
разование.

~ Генерал Тошево - общ 
работник, изисква се средно 
образование.

~ Генерал Тошево - тех-
ник, механик, изисква се 
средно образование.

~ Генерал Тошево - елек-

тротехник в промишле-
но предприятие, изисква се 
средно образование (елек-
тротехника и енергетика).

~ Генерал Тошево - ра-
ботник в мелница за браш-
но, изисква се средно обра-
зование.

~ Генерал Тошево - кру-
пие, изисква се средно об-
разование.

Допълнителна информа-
ция може да получите в Ди-
рекция „Бюро по труда” - 
Генерал Тошево и на тел. 
05731/45-15, както и от пуб-
ликацията в сайта на Общи-
ната.

 През тази учебна година библиотеката при Народно чи-
талище „Светлина 1941” в Генерал Тошево поде новата 
инициатива „Библиотеката на гости в детската гради-
на”. През месец октомври бяха посетени детските гради-
ни „Радост” и „Първи юни”, където библиотечните специа-
листи прожектираха на мултимедия любими детски при-
казки и презентация на тема „Животните в Австралия”. 

Децата се учеха и забавляваха едновременно с интересни-
те литературни игри, гатанки, песни и залъгалки. Най-лю-
бознателните отговаряха на поставените въпроси, свър-
зани с темата на посещението. Предстои провеждането 
на „Детско утро” и в детска градина „Пролет”. Инициати-
вата ще продължи през цялата учебна година по веднъж в 
месеца.

Прием на военна служба
Обявени са за заемане 

след провеждане на конкурс 
от лица завършили граждан-
ски средни или висши учили-
ща в страната и чужбина 10 
вакантни длъжности от съста-
ва на Сухопътни войски, както 
следва:

~ Военно формирование 
(ВФ) 52340 Асеновград: но-
мер на разчет на БМ 21 „Град” 
- 2 длъжности.

~ ВФ 52130 Асеновград: но-
мер на разчет на букс. гауби-
ца - 1 длъжност.

~ ВФ 12130 Асеновград: из-
числител - 1 длъжност.

ВФ 38630 Асеновград: зву-
кометрист - 1 длъжност.

~ ВФ 52600 Асеновград: 
шофьор - 1 длъжност.

~ ВФ 54900 Асеновград: те-
леграф-механик - 1 длъжност.

~ ВФ 54900 Асеновград: ра-
диорелейчик - 1 длъжност.

~ ВФ 24490 Асеновград: ра-
диотелеграфист - 1 длъжност.

~ ВФ 24490 Асеновград: ад-
министратор на мрежи, опе-
рационни системи, цифрови 
АТЦ - 1 длъжност.

Повече информация мо-
же да получите от офиса за 
водене на военен отчет към 
Община Генерал Тошево, 
тел. 0888/321-253, както и от 
сайтовете на Централно во-
енно окръжие www.comd.bg 
и Министерство на отбра-
ната www.mod.bg. Образци 
от формулярите и подроб-
ностите за кандидатстване 
са изложени във Военно ок-
ръжие Добрич, където се по-
дават необходимите доку-
менти.

НЧ „Светлина 1941”

Образователен концерт
На 23 октомври в залата 

на НЧ “Светлина 1941” - Ге-
нерал Тошево се проведе 
първият за новата учебна го-
дина образователен концерт 
на школите към културна-
та институция. В рамките на 
малко повече от час ученици 
от втори до пети клас в две-
те училища в града се насла-
диха на изпълненията на де-
цата, посещаващи различни 
извънкласни клубове и шко-
ли в читалището.

Публиката се запозна с ис-
торията на създаването на 
синтезатора, китарата и пи-
аното, а малко по-късно де-
ца от тези три школи очаро-
ваха с изпълненията си, по-
казвайки магията на плени-

телните звуци, които издават 
тези три популярни инстру-
мента. Последваха индиви-
дуални изпълнения на деца-
та от клуба по народно пее-
не с ръководител Йордан Дя-
ков и поп и рок пеене с ръко-
водител Вяра Костадинова. 
Децата от ДФТС “Тошевче” 
с хореограф Галина Косто-
ва пък показаха как протича 
една тренировка на групата 
и как тя се подготвя за пред-
ставление на сцена.

В препълнената зала на 
читалището децата станаха 
свидетели на прекрасни из-
пълнения, чуха много попу-
лярни песни и видяха маги-
ята на българските народни 
танци.
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 В църквата шеф на охранителна фирма се моли:
- Помогни, Боже, аверите да са здрави, пари да носят, 

помогни и този ТИР да мине без проблеми границата, и ни 
пази от пандиза!

От другия ъгъл дочул пенсионер да шепне:
- Боже, моля ти се, Боже, нека ми стигне пенсията и то-

зи месец за хляб и мляко, тока да платя…
Шефът притичал при стареца и извикал:
- На ти сто евро и стига си занимавал Господ с твойте 

глупости!

Виц на броя

- Напълних виното, натоварих зелето и буркани-
те с туршиите, вече ще дойда по коледа да взема 
прасето.

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Месец ноември

Факти и събития
~ 1 ноември - Ден на на-

родните будители.
~ 4 ноември - събор в се-

ло Присад.
~ 8 ноември - Световен 

ден на качеството.
~ 15 ноември 1960 г. - В 

Генерал Тошево гостува ви-
етнамска делегация начело 
с Хуанг Ван Хоан, член на 
ПБ на Виетнамската партия 
на труда.

~ 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 генерал-
ният консул на ГДР Хайнц 
Нойгебау.

~ 6 ноември 1969 г. - В Ге-
нерал Тошево е открит Ке-
рамичен завод „Велико Ма-
ринов” (сега „Керамик ГТ”).

~ 30 ноември 1976 г. - 
Гостува делегация от Ки-
ровград.

~ 17 ноември 1977 г. - В 
Генерал Тошево гостува 
председателят на Българ-
ския олимпийски комитет 
генерал Владимир Стой-
чев.

~ 3 ноември 1987 г. - В 
Генерал Тошево е открит 
Партийният дом (днешната 
сграда на Общинска адми-
нистрация).

~ През ноември 1987 г. 
в града и общината госту-
ва монголска делегация на-
чело с председателя на Из-
пълкома на хорала на на-
родните депутати Бугин На-
санжаргал.

~ 3 ноември 2001 г. - В 
Генерал Тошево тържестве-
но е открита Спортна зала 
„Никола Вапцаров”.

~ 7 ноември 2004 г. - С 
решение №9-1 на Общин-
ския съвет е приета Наред-
ба за символиката на Об-
щина Генерал Тошево.

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

Заповед на кмета на Община Генерал Тошево
На основание чл.44, ал.1, 

т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.63, ал.2 от Зако-
на за местните данъци и так-
си и чл.15, ал.1, т.3 и т.6 от 
Закона за опазване на окол-
ната среда, нареждам:

І. Определям границите и 
районите за 2019 г., в които 
е организирано сметосъби-
ране и сметоизвозване на 
битовите отпадъци от из-
пълнител, избран по реда 
на Закона за обществените 
поръчки, на територията на 
Община Генерал Тошево:

1. Град Генерал Тошево 
и кв. Пастир - всички имо-
ти, включени в строителните 
граници и промишлената зо-
на на града.

2. Следните населени мес-
та (села) на територията на 
Община Генерал Тошево: 
Александър Стамболийски, 
Балканци, Бежаново, Васи-
лево, Великово, Вичово, Го-
рица, Градини, Дъбовик, Жи-
тен, Зограф, Изворово, Йов-
ково, Калина, Кардам, Ко-
наре, Красен, Краище, Къ-
пиново, Люляково, Лозница, 
Малина, Петлешково, Писа-
рово, Пленимир, Преселен-
ци, Присад, Пчеларово, Рав-
нец, Рогозина, Росен, Роси-
ца, Сираково, Сноп, Снягово, 
Спасово, Средина, Сърнено, 
Узово, Чернооково, както и 
самостоятелни урбанизира-
ни територии или поземле-
ни имоти извън границите на 
населените места и селищни 
образувания на територията 
на Община Генерал Тошево.

Сметосъбиране и смето-
извозване на територията на 
Община Генерал Тошево до 
20.07.2019 г. се извършва от 
„Еф Си Си България” ЕООД.

ІІ. Видове услуги, които 
се предлагат за 2019 г.:

1. Събиране на битови от-
падъци в съдове (контейне-
ри или индивидуални кофи) 
в Генерал Тошево и (контей-
нери 1,1 куб. м.) в селата, и 
транспортирането им до ре-
гионалното депо за обез-
вреждане, а за периода от 
месец май до месец ноем-
ври събиране в кафяви 1,1 
куб. м. контейнери и извоз-
ване до биоразградими (зе-
лени) отпадъци от зелените 
и общински площи в Генерал 
Тошево.

2. Обезвреждане на бито-
ви отпадъци, поддържане и 
експлоатация на Регионал-
ното депо за отпадъци със 
съоръжения за строителни и 
биоразградими отпадъци в с. 
Стожер, Община Добричка.

3. Поддържане чистотата 
на териториите за общест-
вено ползване в населени-
те места (улични и тротоарни 
платна, площади, алеи, пар-
кове и др.) и следните дей-
ности със съответната често-
та по райони за Генерал То-
шево:

А) Поддръжка чистота-
та на територии за общест-
вено ползване от звена на 
Общинска администрация:

~ централен градски парк - 
ежеседмично;

~ район на градски пазар - 
ежеседмично;

~ район на Регионален му-
зей Генерал Тошево - ежесе-
дмично;

~ паркинг в района на „Ме-
дицински център Генерал 
Тошево” ЕООД - ежеседмич-
но;

~ междублоково простран-
ство на ул. „Опълченска” 

№26 - ежеседмично;
~ парк с Паметника на за-

гиналите във войните - 2 пъ-
ти месечно;

~ детска площадка на ул. 
„В. Койчев”, бул. „Независи-
мост” - 2 пъти месечно;

~ междублоково простран-
ствомежду ул. „Г. С. Раков-
ски” и ул. „В. Априлов” - 2 пъ-
ти месечно;

~ междублоково простран-
ство на ул. „Д. Благоев” №42 
- 2 пъти месечно;

~ детска площадка по ул. 
„П. Д. Петков” - 2 пъти ме-
сечно;

~ детска площадка по ул. 
„Ив. Вазов” - 2 пъти месечно;

~ детска площадка по ул. 
„Янтра” - 2 пъти месечно;

~ общински площи по ул. 
„В. Априлов” №64 - 2 пъти 
месечно.

Б) Ръчно сметопочист-
ване на тротоари и алеи от 
изпълнител, и поддръжка 
чистотата на зелени площи 
от звена на Общинска ад-
министрация:

~ парка с паметника на ге-
нерал Стефан Тошев - еже-
дневно;

~ централен градски пло-
щад - ежедневно;

~ ул. „Трети март” от ул. „В. 
Априлов” до ул. „Й. Йовков” - 
ежедневно;

~ ул. „Д. Благоев” от ул. „В. 
Априлов” до ул. „Ал. Стамбо-
лийски” - ежедневно;

~ ул. „В. Априлов” от ул. 
„Кап. Венко Савов” до бул. 
„Д. Орлов” - ежедневно;

~ ул. „Г. С. Раковски” - еже-
дневно;

~ ул. „Опълченска” от Ра-
йонен съд до ж.п. прелез - 
ежедневно;

~ ул. „Станьо Милев” от ул. 

„Г. С. Раковски” до ул. „Алек-
сандър Стамболийски” - еже-
дневно.

В) Механично сметопо-
чистване на регулата на 
уличните платна от месец 
април до месец ноември, 
ежеседмично от 25 км., от 
изпълнител:

~ ул. „Кирил и Методий” - 
ежеседмично;

~ ул. „В. Левски” от ул. „Г. 
С. Раковски” до ул. „В. Апри-
лов” - ежеседмично;

~ ул. „В. Априлов” и ул. „Г. 
С. Раковски” - ежеседмично;

~ ул. „Д. Благоев” и ул. 
„Трети март” - ежеседмично;

~ бул. „Г. Кирков”, бул. „Р. 
Даскалов” и бул. „Д. Орлов” - 
ежеседмично;

~ ул. „Витоша” и ул. „Друж-
ба” - ежеседмично;

~ ул. „Опълченска” от 
ул. „Трети март” до бул. „Р. 
Даскалов” - ежеседмично;

~ ул. „Янтра” и ул. „Дунав” - 
ежеседмично;

~ ул. „Черно море” от бул. 
„Р. Даскалов” до ул. „Трети 
март” - ежеседмично;

~ централен градски парк 
(широки алеи) - ежеседмич-
но.

ІІІ. Периодичност на сме-
тосъбиране и сметоизвоз-
ване за 2019 г.:

За гр. Генерал Тошево и 
кв. Пастир - минимум 4 пъ-
ти месечно. За останалите 
населени места, самостоя-
телни урбанизирани тери-
тории или поземлени имоти 
извън границите на населе-
ните места и селищните об-
разувания в Община Гене-
рал Тошево - минимум 2 пъ-
ти месечно.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Общината

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

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 про-
веждане на конкурс от ли-
ца завършили граждански 
или висши училища в стра-
ната и чужбина, 50 вакант-
ни длъжности от състава на 
СКС, във военно формиро-
вание 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 длъж-
ности.

~ 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.

Образци от формулярите 
и подробностите за канди-
датстване са изложени във 
Военно окръжие - Добрич, 
ул. „Добруджа” №4, ет. 4, 
тел. 058/664-764, където се 
подават необходимите доку-
менти.

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, изпрате-
те вашето СV и всички съпътстващи документи по елек-
тронна поща на info-bg@louligroup.com или заповядайте 
в нашия завод в Генерал Тошево (ул. „Трети март” №57, 
Генерал Тошево) и оставете автобиографията си на пор-
тала.

Телефон за връзка: 0889/203-819.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

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

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

ТЪРСЯ квартира, при-

земен етаж от блок-
че - кухня, баня, тоалет. 
Справки на тел. 0894/881-
793.

ПРОДАВАМ апарта-
мент (ІІ етаж) в Генерал 
Тошево, ул. „Димитър 
Благоев” №7 „а”. Справки 
на тел. 0877/396-988.

Т ъ ж Е Н  П О М Е Н
На 10 ноември се навършват 

три години от смъртта на

Мария Георгиева 
Няголова

Времето е безсилно да заличи 
спомените за твоята пословична 
принципност, честност и трудо-
любие. Ти винаги си в мислите ни! 
 От опечалените


