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Ритуално зарязване на лозите за здраве и берекет навръх Трифон Зарезан
С награждаването на найдоброто домашно вино, с ритуалното зарязване на лозята и с много музика и настроение беше отбелязан 14
февруари в град Генерал Тошево. Навръх хубавия български народен празник Трифон Зарезан – Ден на лозаря, НЧ “Светлина – 1941” в
града организира тържество
на което присъстваха много
майстори винари и гости.
Преди същинската част на
празника бяха обявени победителите от литературния
конкурс “Вино и любов, любов и вино”. Повече подробности за него, може да намерите на 3 стр.
Иначе веселието през
празничния ден започна с
музика и хора още от сутринта. За доброто настроение
на всички се погрижиха самодейците от НЧ “Иван Вазов” – квартал Пастир. След
като майсторите – винари се
събраха пред НЧ „Светлина
– 1941”, те се отправиха към
дома на бай Жельо, където
по традиция се състоя риту-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров първи заряза
лозите на празника Трифон Зарезан.

алът по зарязването и обявяването на най-добрите вина.
В него се включиха кметът
на Община Генерал Тошево

Валентин Димитров, заместник-кметът Деян Димитров.
Както повелява традицията,
двамата заедно със стопа-

нина зарязаха плодородните
лози пред добруджанката къща и поляха с вино асмата,
за да роди и тази година ху-

баво грозде.
Програмата продължи с
обявяване на призьорите в
конкурса за най-добро домашно вино. Тричленно жури
определи най-добрите, като гроздовите елексири бяха
разделени на три категория –
червено, розе и бяло.
За майстор на бялото вина беше избран Стоян Стоянов от град Генерал Тошево. Най-хубавото розе в общината пък се прави от Виталий Мокчанов от село Писарово, а най-доброто червено
вино е на Андрей Жидов от
квартал Пастир.
Тържеството завърши с
малка почерпка и вити добруджански хора.
Трифон Зарезан (Ден на
лозаря) е български народен
празник в чест на свети Трифон. Празнува се от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите на 14 февруари. Той е сред най-устойчивите, но и най-противоречиви и сложни по своята историческа същност обичаи в
българския народен кален-

дар. Това е трудов обичай,
свързан с първия стопански
процес в годишния цикъл на
обработка на лозата – пролетното и зарязване.
Обредната храна за лозето се приготвя от жените –
питка, украсена с фигури от
тесто във формата на лозов
лист или грозд, варена, пълнена с ориз кокошка, сирене,
сланина; туршия, луканка,
„бабяк“ (напълнен стомах с
месо) и др. Освен това се
занася и бъклица с червено
вино или ракия, украсена с
чимшир, здравец, бръшлян,
вързана с червен конец. Косерът с който ще се зарязва,
предврително се почиства и
се наточва добре. Обичаите
повеляват да се омеси хляб
– пресен или квасник, да се
свари кокошка, която по традиция се пълни с ориз или
булгур. Като се свари кокошката се препича на саджак. В
нова вълнена торба се слага питата, кокошката и бъклица с вино. С такива торби на рамо мъжете отиват
на лозето.

Прием на документи за Спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ ще
Ин-витро процедури бъде обновена по Проект „Красива България“
Община Генерал Тошево
и през тази година продължава да приема документи на желаещите да кандидатстват по общинската
програма за подпомагане
на двойки с репродуктивни
проблеми. Според правилника за финансиране на
процедури Ин-витро, приет с единодушие в началото на 2015 г., Община Генерал Тошево предоставя до
2000 лева за една година
на двойки с репродуктивни
проблеми, които отговарят
на критериите и условията
за участие в програмата.
С тази сума се подпомагат процедурите, които биха довели до забременяване. Изготвянето на цялостната административна процедура по разглеждане на
заявленията, взимането на
решения от страна на комисията и предоставяне на
финансови средства от Общинския съвет, е съобразена с опита в тази област

на други общини на територията на Република България, както и на Фондация
„Искам бебе”.
Правилникът цели подпомагане на семейства и
двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на общината. Те могат
да кандидатстват за средства в размер на 2000 лева
(2500 лева при необходимост от донорски материал), като с предимство се
ползват двойки, които не
отговарят на критериите за
държавно финансиране от
страна на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР).
Същевременно
евентуалното подпомагане от
страна на Община Генерал Тошево няма да възпрепятства кандидатите да
участват в други програми
за финансиране на процедури по асистираната репродукция от други организации.

Областна дирекция на МВР – град Добрич, обявява конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 14 вакантни длъжности, както следва:
Полицай – старши полицай – 7 бр. за Първо РПУ – град
Добрич, 2 бр. за РУ – град Балчик и 3 бр. за РУ – град Генерал Тошево;
Полицай – старши полицай (ВПА) – 1 бр. за Първо РПУ –
град Добрич и 1 бр. за РУ – град Генерал Тошево;
Документи и информация за конкурса се получават в дните понеделник, сряда и петък от 10:00 до 12:00 часа в сградата на ОД на МВР – град Добрич. Краен срок за подаване
на документи – 12 март 2020 г.

На 4 февруари Управителният съвет на Проект „Красива България“ официално обяви одобрените за финансиране
и реализация през настоящата
2020 г. 48 проектни предложения. Сред избраните попада и
„Основен ремонт и обновяване
на Спортна зала към СУ „Н. Й.
Вапцаров“ – етап 2“ на Община Генерал Тошево. Няколко
дни по-късно беше подписано
и споразумение между Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на
одобреното проектно предложение, включващо дейности за:
Извършване на строителномонтажни/ремонти работи на
обект „Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към
СУ „Н. Й. Вапцаров“ – етап 2;
Провеждане на обучение по
мярка М03 „Професионално
обучение за придобиване на
квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“
безработни лица;
Общият бюджет за проектното предложение е в размер
на 386 622 лв. с ДДС. В това
число 119 853 лв. финансиране
от Министерството на труда и
социалната политика и 266 769

За съжаление единствената спортна зала в града в момента изглежда по този начин. След
ремонта обликът и ще бъде изцяло променен.

лв. собствени средства на Община Генерал Тошево.
Дейностите ще включват:
цялостен ремонт на съблекалните в спортната зала; полагане на топлоизолация на външните стени на съоръжението;

Община Генерал
Тошево получи
нов училищен
автобус
4 стр.

подмяна на електроразпределителната мрежа и В и К инсталацията; подмяна на отоплителната система и полагане на нови алуминиеви радиатори в цялата спортна зала;
преработка на съществуваща-

та вентилационна система. Ще
бъде поставена и рампа за инвалиди.
Изпълняваните дейности по
проекта трябва да приключат
най-късно до края на месец ноември 2020 г.

Ловните
дружинки борят
увеличената
популация на
хищници – 4 стр.
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Общинска програма за профилактика на общественото здраве 2020 г.
1. Общинска програма
„Профилактика на детското зрение”
Профилактиката на детското зрение има за цел осигуряване на ранно диагностициране на очните заболявания, което стои в основата на успешното им лечение. Често децата много успешно прикриват различни
зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно като недостиг
на внимание, свръх активност, неспособност за учене и др. Редица заболявания на очите могат да бъдат
коригирани, ако се открият
на време. С напредване на
възрастта възможностите за
корекции намаляват и изчезват. Проблемите със зрението при децата са и ще стават все по-актуални предвид сериозното навлизане
на новите технологии във
всекидневните занимания,
свързани с учене и свободно време при децата и младежите.
Затова е най-добре да се
посещава очния лекар профилактично, а не само когато има проблем.
2. Общинска програма
„Превенция на заболяванията на слуха в детската възраст”
Програмата цели установяване намаляването на детския слух и навременно насочване за последващо лечение. В България не са извършвани и правени анализи на заболяванията на слуха сред децата.
Уврежданията на слуха
при децата водят до невъзможност за спонтанно развитие на речта, смущения в речевата комуникация и до социална изолация. Ако увреждането на детския слух е настъпило преди да се е развила речта, това води до тежки
говорни, артикулационни и
интелектуални смущения.
3. Общинска програма „Добър естетически
вид и комфорт, чрез профилактика и лечение на
гръбначни изкривявания и
ранно откриване на вродени заболявания на опорно
двигателния апарат”
Програмата цели прегледи
на деца за ранно откриване
на вродени заболявания на
опорно двигателния апарат
и установяване на гръбначни
изкривявания. От многобройните до сега проучвания вродените гръбначни изкривявания имат незначителна честота и обхваща по-малко от
2-3% странични изкривявания. Много по-често са придобити, между които с чес-

тота около 90% т.нар.” привична сколиоза ”Най-често гръбначните изкривявания се явяват в училищния
период поради, което носят и наименованието ”училищни сколиози”. Това название е възприето във връзка с наблюдаваната причинна зависимост от известни
неблагоприятни фактори на
училищната среда и най-вече неподходящата училищна програма и мебел. Други причинни моменти при появата на този вид отклонения от нормалната позиция
на гръбначния стълб са носенето на тежки ученически
чанти с една и съща ръка,
зрителни аномалии, а много често и липса на системни физически натоварвания.
Последиците от гръбначните изкривявания се отразяват пряко и косвено както
върху гръбначния стълб така и върху дейността на останалите системи и най-вече
върху дихателната и сърдечно съдовата. Това от своя
страна означава затруднение за доставка на кислород
към подрастващия организъм, което води до чувствително намаляване на работоспособността, а недостигът на кислород на ниво централна нервна система води
до тежки разстройства на паметта, а от тук и до затруднения при усвояването на съответните знания.
Профилактиката трябва
да започне докато децата
са малки. Ранното откриване, правилната диагностика,
адекватното лечение, подходящия активен двигателен
режим могат да предотвратят последиците от тези заболявания.
4. Общинска програма
„Профилактика за рак на
маточната шийка”
Ракът на шийката на матката в световен мащаб е второто по честота заболяване
при жените на възраст между 20 - 45 години. В България
честотата на заболяване показва трайна възходяща тенденция. Чрез първична профилактика и скрининг смъртността от рак на маточната
шийка намалява в пъти.
Програмата цели гинекологичен преглед и цитонамазка. При този метод за
превенция на рака чрез лечение и откриване на аномалии в ранна фаза, които ако
не бъдат лекувани, могат да
доведат до рак на маточната
шийка при жените. Рискът от
инвазивен рак се намалява
до 90% за жени, които редовно участват в програми, при
които се използва цитологично изследване.

5. Общинска програма
„Профилактика за ранно
откриване на диабетни
лица над 18 годишна възраст”
Диабетът е социално значимо заболяване. Класифицира се в два основни типа
– тип 1 и тип 2. Оставен без
медицинско третиране, диабетът може да причини множество усложнения като хипоглекимия, диабетна кетоацидоза, или хиперосмоларна кома. Той нарушава кръвоносната система, засяга
много области на тялото, като очите, бъбреците, нервната система и др. Поради тази причина е необходимо да
се извършват изследвания
за откриване на заболяването. Програмата ще обхване пациенти с изследване на
кръвна захар, преглед и интерпретация от терапевт.
6. Общинска програма
”Превенция на исхемичния
мозъчен инсулт и свързаните сърдечно-съдови и
метаболитни заболявания”
Исхемичния мозъчен инсулт е най-честото заболяване от групата на мозъчно-съдовите болести, водещо както до инвалидизация на пациентите, така и до значителен процент смъртност.
Основна причина за тази
тенденция са рисковите фактории като наднормено тегло, неконтролирана хипертония, тютюнопушене, алкохол, наличие на сърдечно
съдови заболявания, захарен диабет.
Програмата е насочена
към подобряване на здравното състояние на пациентите , акцентирайки върху
здравословния начин на живот, промяна на хранителните и двигателни навици и
включва съдов доплер при
хора, които след преглед се
установява, че имат нужда от
такова изследване, а лимита
по НЗОК е изчерпан.
7. Общинска програма
”Профилактика и превенция на захарния диабет и
неговото усложнение диабетна полиневропатия”
Някои профилактични мероприятия имат голямо значение за предотвратяването на или забавянето на развитието на периферния дегенеративен синдром. Първо място в това отношение
заема добрата компенсация
на диабета, свързано с поддържането на нормална телесна маса и кръвно налягане, лечение на нарушенията в мастната обмяна. Важно значение за профилактиката на усложненията има
избягването на всякакви ри-

скови фактори, особено тютюнопушене и алкохол. Избягване и на рискови ситуации – наранявания, излагане
на влага и измръзване. Често повтарящите се измръзвания на долните крайници могат да доведат до морфологични промени, съдови обтурации и гангрени. Програмата включва електромиография при пациенти, на които
е извършен преглед при невролог, установена е нужда
от това изследване, но лимита по НЗОК за него е изчерпан.
8. Общинска програма
”Профилактика и превенция на артериалната хипертония за деца над 10
годишна възраст”
Артериалната хипертония
в детската възраст е основната причина за появата и
развитието на социално значими заболявания в по-късна възраст, като инфаркти,
инсулти, мозъчна атеросклероза, бъбречна недостатъчност. Лошият контрол на артериалното налягане е причина за 62% от всички мозъчно – съдови индикации.
Над 1 700 000 боледуват от
артериална хипертония. Тя
протича безсимптомно или
с незначителни оплаквания.
Последните данни сочат, че
нивата на обездвижване са
изключително високи и сред
децата и сред възрастните.
Необходимо е профилактика и ранно откриване на артериалната хипертония при
деца над 10 годишна възраст
с фамилна обремененост,
подложени на стрес, наднормено тегло.
При ранното откриване на
артериалната
хипертония
се осигурява чрез правилно
провеждан хигиенно диетичен режим и добър контрол,
което е предпоставка за намаляване на сърдечно- мозъчните инциденти в по-късна възраст. Включва два прегледа с мерене на кръвното
налягане с времева разлика
между прегледите минимум
4 месеца.
9. Общинска програма
„Профилактика и превенция на заболяванията на
млечните жлези и малкия
таз при жените”
Тези прегледи са необходими поради ограничения
брой направления за гинеколог по НЗОК, способстват за
по-пълно обхващане на желаещите пациентки, за които няма в момента лимит, а
се нуждаят от специализирана помощ. Заболяванията на
млечните жлези могат да се
открият в начален стадии с
неинвазивното ултразвуково
изследване. При съмнение

за злокачествен процес, жената се насочва за мамография и при потвърждаване на
процеса се насочва за оперативно лечение.
Ултразвуковото изследване на малкия таз открива понякога безсимптомни промени в матката или аднексите,
миома, кисти, туморни формации, което способства за
навременното им отстраняване.
10. Общинска програма
„Профилактика и превенция на заболяванията на
щитовидната и простатна жлези”
Цени по изпълнение на
дейности по общинските
програми за профилактика на общественото здраве
1. Общинска програма
„Профилактика на детското
зрение” – 25 лв. на преглед,
извършен от специалист със
специалност „Очни болести”.
Включва преглед в детска
градина или училище, амбулаторен лист, насочване към
личен лекар за последващо
лечение, анализ на резултатите и доклад, логистична
подкрепа на кампанията.
2. Общинска програма
„Превенция на заболяванията на слуха в детската възраст” – 25 лв. на преглед, извършен от специалист със
специалност „УНГ болести”.
Включва преглед в детската
градина или училище, амбулаторен лист, насочване към
личен лекар за последващо
лечение, анализ на резултатите и доклад, логистична
подкрепа на кампанията.
3. Общинска програма „Добър естетически вид и комфорт, чрез профилактика и
лечение на гръбначни изкривявания и ранно откриване
на вродени заболявания на
опорно двигателния апарат
на децата ” – 25 лв. на преглед, извършен от специалист със специалност Ортопедия и травматология”.
Включва преглед в детска
градина или училище, амбулаторен лист, насочване към
личен лекар за последващо
лечение, анализ на резултатите и доклад, логистична
подкрепа.
4. Общинска програма
„Профилактика за рак на маточната шийка” – 45 лв. на
преглед с взимане на материал, извършен от специалист „Акушерство и гинекология” и изпращане на цитонамазката за диагностика в
ДКЦ ІІ гр. Добрич – извършва
се от специалист със специалност „Патоанатомия”, /влизат в обявената по-горе цена
от 45 лв., амбулаторен лист,
насочване към личен лекар

за последващо лечение, анализ на резултатите и доклад,
логистична подкрепа на кампанията./
5. Общинска програма
„Профилактика за ранно откриване на диабетни лица
над 18 годишна възраст” 30 лв. /включва изследване
на кръвна захар, преглед, и
интерпретация на лекар със
специалност „Вътрешни болести”, амбулаторен лист,
насочване към личен лекар
за последващо лечение, анализ на резултатите и доклад,
логистична подкрепа на кампанията./
6. Общинска програма
”Превенция на исхемичния
мозъчен инсулт и свързаните
сърдечно-съдови и метаболитни заболявания” – 35лв.
Включва доплерова сонография, и интерпретация на лекар със специалност „Неврология”, амбулаторен лист,
насочване към личен лекар
за последващо лечение, анализ на резултатите и доклад,
логистична подкрепа на кампанията./
7. Общинска програма
”Профилактика и превенция
на захарния диабет и неговото усложнение диабетна полиневропатия” – 35лв.
Включва изследване на
електромиография и интерпретация на лекар със специалност „Неврология”, амбулаторен лист, насочване
към личен лекар за последващо лечение, анализ на резултатите и доклад, логистична подкрепа на кампанията./
8. Общинска програма
”Профилактика и превенция
на артериалната хипертония
за деца над 10 годишна възраст” – 16 лв. /включва двукратно измерване на кръвно
налягане на 4 месеца от лекар, амбулаторен лист, насочване към личен лекар за
последващо лечение, анализ
на резултатите и доклад, логистична подкрепа на кампанията./
9. Общинска програма
„Профилактика и превенция
на заболяванията на млечните жлези и женските полови органи„ – 30 лв. на ултразвуков преглед на двете
млечни жлези от специалист
със специалност „Акушерство и гинекология”, ултразвуков преглед на малък таз,
матка и аднекси, амбулаторен лист, насочване към личен лекар за последващо лечение, анализ на резултатите и доклад, логистична подкрепа на кампанията./
10. Общинска програма
„Профилактика и превенция
на заболяванията на щитовидната и простатна жлези”.

Годишно отчетно събрание на Районен съд – Генерал Тошево
На 7 февруари 2020 г. в
сградата на Районен съд
– Генерал Тошево се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда през отминалата 2019 г.
На събранието присъстваха
Административният ръководител на Административен съд – Добрич, Административният ръководител на
Районна прокуратура – град
Генерал Тошево, Началникът на Гранично полицейско управление Генерал То-

шево, Началникът на РУ към
ОД на МВР Добрич, Председателят на Адвокатска колегия – Добрич, магистрати и
служители на Районен съд
– Генерал Тошево, и журналисти.
В началото на събранието председателят съдия Росен Стоянов, по повод изтичащият му мандат като административен ръководител направи преглед на поставените и изпълнените
цели през мандата му. Ос-

новен акцент беше поставен върху подобрението на
сградния фонд, материално-техническото обезпечение, обслужването на граждани и изграждането на работещ колектив в съда. На
присъстващите беше показан снимков материал, показващ извършените подобрения и ремонти по сградата на съда.
В представено резюме
на обобщения годишен отчетен доклад, председате-

ля на съда засегна основни
моменти и показатели за качеството на работата на съда през 2019 г., и беше направен паралел с показателите през предходните години.
Председателят на съда
Росен Стоянов подчерта,
че магистратите и съдебните служители са се справили отлично със служебните си задължения, а традиционно добрите взаимоотношения, и съдействие меж-

ду институциите са се запазили, и подобрили като това
е допринесло за високото
качество на свършената работа. Комуникацията на Районния съд с Община Генерал Тошево е на едно много добро ниво. С общинска
помощ, през 2015 година
беше разкрита първата Синя стая, която отговаря на
всички критерии. Подобрени са и контактите и начините на взаимодействие с Гранична полиция, с Районно-

то полицейско управление и
други институции.
Представителите на Административен съд – Добрич, Районна прокуратура – Генерал Тошево и Адвокатска колегия – Добрич,
поздравиха магистратите
и служителите за отлично
свършената работа.
Пълният Отчетен доклад
за дейността на Районен
съд – Генерал Тошево за
2019 г. е публикуван в интернет страницата на съда.
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Пети Общински конкурс „Да сме бели
и червени, като мартеничките засмени“

Като бивш финансист
кметът на община Генерал
Тошево посъветва колегите си – новоизбрани кметове и общински съветници от
Североизточния район, да
започнат с решителни мерки за оптимизиране на разходите в своята община. Това се случи на семинар, организиран от НСОРБ, на 6 и
7 февруари в гр. Варна.
Системен анализ на всеки проект е един от важни-

те съвети, които Валентин
Димитров даде на своите
колеги. Постоянно общината контролира графиците
за изпълнение на дейностите по проекти, анализира
наложените финансови корекции и своевременно коригира работата на изпълнители и експерти и резултатите не закъсняват. С напредъка по проектите системно се запознават общинските съветници в Генерал

Тошево, но кметът има свой
подход – прави представянията за изпълнението на
текущите проекти в рамките на постоянните комисии,
където е фокусирана и необходимата експертиза. По
този начин местния парламент има реално наблюдение за работата на общината и основателни мотиви да
подкрепя инициативите за
бъдещо проектно финансиране.

Област Добрич е на второ място по
усвояване на европари в агросектора
В аграрния сектор в Добричка област са постъпили
927 000 000 лева през отиващия си програмен период
като ресурсът представлява над 6% от общо предоставените средства за отрасъла в страната. Това съобщи в Добрич заместник-министърът на земеделието,
храните и горите Виргиния
Кръстева по време на работна среща със земеделски стопани.
Средствата са от фонда за директни плащания и
пазарни мерки, от фонда за
развитие на селските райони и като преходна помощ,
която е финансирана от националния бюджет. Областта се нарежда на второ

място в страната по усвояване на средствата.
През 2018 година аграрният отрасъл в Добричка област формира 14% от брутната добавена стойност от
всички отрасли, което е значително над средното за
страната. Използваната земеделска площ представлява 7.3% от общата за страната, 90% от нея е заета със
зърнени и маслодайни култури.
На срещата бяха коментирани нови моменти в условията по схемите за директни плащания Кампания
2020 и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през
2020 г. Участниците бяха за-

познати с актуалното в държавните помощи през 2020
г., с новите моменти в законодателството в сектор Животновъдство.
Вергиния Кръстева съобщи, че през 2021 година
предстои да заработи взаимоспомагателен компенсационен фонд за управление на риска в отрасъла, в
който и земеделските производители в Добричкия регион могат по желание да се
включат. Обсъжда се вноската да бъде обща за всички
или диференцирана за зърнопроизводството и производството на плодове и зеленчуци.
По материали на областните медии

Конкурсът „Да сме бели и
червени, като мартеничките
засмени” е в следните раздели:
1. Най-малка мартеница.
2. Най-голяма мартеница.
3. Изработване на традиционна мартеница.
4. Най-оригинална мартеница.
5. Обемна кукла.
6. Мартенско пано
Възрастови групи: (за
всички раздели)
І възрастова група – деца
от детските градини
ІІ възрастова група – ученици от І-ви до ІV-ти клас
ІІІ възрастова група – ученици от V-ти до VІІ –ми клас
IV възрастова група – ученици от VIII- XII –ти клас
Награди:
Журито ще присъди награди и във всички раздели на
конкурса, както следва:
І възрастова група – І,ІІ,ІІІ
място
ІІ възрастова група – І,ІІ,ІІІ
място
ІІІ възрастова група – І,ІІ,ІІІ
място
IV възрастова група – І,ІІ,ІІІ
място
Журито ще присъди и поощрителни награди във всички раздели.
Всяка творба трябва да е
придружена със следните
данни: трите имена на участника, група, клас, детска градина или училище.

Цели на конкурса:
Децата и учениците да научат повече за обредите,
свързани с празника. Да изработят образци, съответстващи на българската традиция, а също така децата
да проявят творчество и оригиналност.
Крайния срок за получаване на творбите е 21.02.2020
г. /петък/ до 17.00 ч. в ЦПЛРЦРД или в изложбената залата на първия етаж в сградата на Общинска администрация. Конкурсни материали, подадени след крайния
срок, няма да бъдат допуснати за журиране.
Авторите на отличените
творби ще бъдат уведомени
своевременно.
В конкурса децата и учениците могат до участват и
с мартеница изработена с
помощта на мама, баба или
на цялото семейство, като трябва само да изпишете името/имената и възрастта на останалия/останалите участник/участници. Материалите, които можете да
използвате са бяла и червена вълнена прежда, хартия, традиционни материали за украшения, като чесъна, който прогонва злите сили, звънчета, кратунки, пъстроцветни мъниста, малки
парички, дори рисувани весели лица от картон, пластмаса и всичко друго, каквото

Ви хрумне.
Първомартенската обредност заема важно място в годишния зимен цикъл, с нея
се отбелязва преходът от зимата към пролетта. Преплитането на белия и червения
конец е стар народен обичай, носещ вяра в утрешния
ден, превърнал се в символ
на здраве и дълголетие. Закичването с мартеници на
Първи март е един от българските обреди, който няма аналог сред други народи. Извън българската етническа територия мартениците се срещат само в някои
области на Румъния и Молдова, т.е. пак на места, където са живели или живеят
по-компактни групи българи. Според етнографски изследвания първите мартеници, предназначени за окичване на хората и на добитъка, са били изработвани само от червен конец и са играели ролята на амулети.
По-късно към червения конец започва да се усуква и
бял. Символиката на тези
два цвята е следната: от една страна бялото предвещава дълъг живот, а червеното – здраве и сила. От друга страна червеният цвят се
свързва с мъжкото начало, а
белият – с женското. Тяхното свързване в едно е знак за
хармония, разбирателство,
взаимност.

Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – град
Генерал Тошево е отличена
от екипа на образователния
интернет сайт Уча.се като
„Иновативно училище на
Уча.се в България“. Учебното заведение грамота, удостоверяваща признанието,
специални рекламни стикери, които са отличителния
знак на Иновативните училища, специално място в
картата на Уча.се за Иновативни училища, както и много други подаръци.
Уча.се е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги
представя на разбираем и
интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1 до
12 клас. Материалите следват официалната училищна
програма на МОН и са съобразени с Държавните образователни стандарти.

„Вино и любов, любов и вино“

С голямо право хоро пред НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево започна празничния
Трифон Зарезан. Майстори винари, любители на алкохолната напитка, жители и гости на града
се събраха пред културната институция, откъдето тръгнаха към къщата на домакина бай Жельо,
където ритуално бяха зарязани лозята както повелява обичая. И през тази година интересът към
това събитие беше сравнително голям. Близо 30 вина (бяло, розе и червено) бяха предоставени
на организаторите на конкурса за Най-добро вино, а отличените получиха грамоти и награди.
Празникът Трифон Зарезан беше отбелязан на много места в общината, като повече снимков
материал и подробности ще може да намерите в следващия брой на вестника.

По време на традиционното отбелязване на празника
„Трифон Зарезан“, официално бяха оповестени и резултатите от тазгодишния литературен конкурс „Вино и любов, любов и вино“. Комисия в състав: Кина Иванова – председател и членове
Маргарита Великова и Станислава Власева определиха най-добрите литературни творби, стихове и проза,
представени в НЧ „Светлина
– 1941“ – град Генерал Тошево, за обявения конкурс.
В тазгодишното издание
на литературната надпревара бяха получени общо 22

творби от цяла България, като след проведени разисквания, журито присъди първа награда на София Тодорова Милева от град Хасково за нейното стихотворение
„Пиянство“.
На второ място бяха наградени две авторки – Кина
Димитрова Маринова от град
Силистра за стихотворението „Разказано“ и Мариела
Иванова Русева от град Варна за стихотворението „Любов и вино“. На трето място
присъдените наградите също бяха две – на Лина Иванова от град Генерал Тошево за стихотворението „От-

пий и замълчи“ и на Керанка Петрова Далакманска от
град Каварна за стихотворението „Безмълвни“.
И през тази година интересът към литературния конкурс е голям. Организаторите от Община Генерал Тошево и НЧ „Светлина – 1941“
в града признаха, че с всяка следващата година, творбите стават по-качествени, а
работата на журито – изключително трудна. Участниците вникват дълбоко в идеята и преплитат темите за виното и любовта в красиви истории, които оживяват на белия лист.
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Нов училищен автобус за пътуващите ученици ФК „Спортист – 2011“ преполови
зимната си подготовка

Новият автобус ще осигури комфортно и безопасно придвижване на деца и ученици
от нашата община.

От началото на втория
срок на учебната година, децата и учениците в община
Генерал Тошево, ще се возят на нов и модерен автобус. Придобивката е безвъзмездно дарение от страна на
Министерството на образо-

ванието и науката към Община Генерал Тошево, съгласно договор за прехвърляне
на собственост на моторно
превозно средство – училищен автобус, марка „Акиа“,
модел L9 с 35+1 места, за
превоз на деца и ученици.

Не пропускайте!
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров кани всички граждани, които имат въпроси
и предложения към него и
екипа му, на публична среща „Попитай кмета”, която
ще се проведе на 27 февруари (четвъртък), от 08:30 часа в Клуб на пенсионера №1
на ул. „Опълченска“ (блок на
магазин ABC). Това ще бъде
поредната среща с жители
на град Генерал Тошево от
втория мандат на управление на кмета.
Целта на кампанията „Попитай кмета” е чрез диалог
да направи гражданите реални участници в управлението. В рамките на ежемесечната среща те ще могат
да отправят питания и предложения към кмета на Общината и неговите заместници. Въпроси ще могат
да се задават и предвари-

телно. Адреси за изпращане: mail@toshevo.org или на
тел: 0887/820611.

* * *

НЧ „Светлина – 1941“ –
град Генерал Тошево кани всички жители и гости на града, на комедийната постановка по Чудомир
„Зевзеци“ на Драматичнокуклен театър – Силистра.
Спектакълът ще бъде представен на 9 март 2020 г.

* * *

На 12 февруари в НЧ
„Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево отвори врати Благотворителен мартенски базар. В изложбената зала на читалището
са подредени ръчно направени мартеници, картички и
украшения по повод празникът Баба Марта. Базарът
ще бъде отворен всеки ден
до 12 март.

Със заповед на министър Красимир Вълчев от

27.12.2019 г., общо 37 броя
моторни превозни средства
на стойност 11 099 310 лв.
бяха раздадени на общини,
професионални гимназии,
средни и училища. Сред тях
е и Община Генерал Тошево.
Автобусът е 36 местен
и отговаря на най–високите изисквания за превоз на
ученици. Модерното возило е най-новото допълнение към автопарка на Община Генерал Тошево и напълно отговаря на амбициите
на администрацията за подобряване на материалната
база с цел осигуряване на
надежден и сигурен транспорт за пътуващите деца и
ученици. Безопасното и комфортно пътуване с нови и
модерни автобуси е крачка
напред в реализирането на
целите на общинското ръководство в сферата на образованието.

Отборът на футболен
клуб „Спортист – 2011“ –
град Генерал Тошево вече преполови своята зимна
подготовка преди началото
на пролетния дял от шампионата в „А“ Областна футболна група – Зона „Изток“.
Момчетата на треньора Янко Станчев продължават да
се готвят усилено за подновяването на първенството,
като тренират по два пъти в
седмицата и вече изиграха
три контроли.
В приятелските си срещи
до този момент „Спортист
– 2011“ записа две загуби и
една победа. Пораженията
бяха от „Аксаково“ с 0:1 и от
„Устрем – Д“ (Дончево) с 0:4,
а единствената до този момент победа беше над „Черноморец 1946“ (Чернево) с
2:0. В тези контроли отборът

показа, че все още не се намира в най-доброто си физическо и кондиционно състояние. Радващото обаче е, че
всички момчета са здрави и
с нетърпение очакват началото на футболната пролет.
А тя ще бъде изключително
интересна. В момента три
отбора са окупирали върха
в групата с равен брой точки и ще се борят за отличието в края на сезона. Това са
„Спортист – 2011“, „Орловец
– 2008“ и „Лозенец – 2015“.
И трите състава имат по 10
победи и само 1 поражение
и по всичко личи, че първото място ще се реши в двубоите помежду им. В първия
пролетен кръг „Спортист –
2011“ ще има наглед лесна
задача, гостувайки на „Партизан“ (Василево) – друг тим
от община Генерал Тошево.

Ловните дружинки в акция срещу вредния дивеч
Само през месец януари
ловните дружинки са отстреляли общо 103 хищника в
борбата с прекомерното увеличение на популацията на
хищници и безстопанствени
кучета на територията на община Генерал Тошево. 30 лисици, 16 кучета и 57 чакала са
били убити извън населените
места по време на организиран лов от ловните дружинки. Цифрите, които специалистът по ловно стопанство
на „Сдружение на ловците и
риболовците“ – град Генерал
Тошево, Бранимир Димитров
изнесе, сами по себе си говорят за сериозната борба, която се води срещу увеличената популация на хищници в
района.
Още с настъпването на
зимните месеци в края на миналата година, жители, кметове и кметски наместници
започнаха да алармират, че
селата им са подложени на
голям брой набези от чакали,
бездомни кучета и лисици.
В тази връзка Община Генерал Тошево предприе редица
мерки за ограничаване популацията на безстопанствени-

Ловната дружинка на село Красен се похвали с отстрел на няколко чакала.

те кучета. Кметовете и кметските наместници извършват
преброяване на бездомните
кучета и вписват в регистър
всички отглеждани от граждани кучета по адрес в селата. Наред с това продължи-

На 11 февруари в сградата на Община Генерал Тошево беше отслужен водосвет
за здраве и късмет от отец
Петър и отец Тодор. От построяването на сградата
през далечната 1987 г. досега, водосвет за здраве или освещаване не са правени. Не е
правен такъв и след големия
ремонт през 2018 г. Именно
това е и причината за водосвета. Отец Петър и Отец Тодор поръсиха със светена вода служителите на Общинска администрация и стаите
в сградата и пожелаха здраве,
успехи във всички начинания и
благословение.

ха и акциите по залавяне и
кастриране на четириногите,
съгласно сключения договор
с СНЦ „Обич за обич“.
При провежданите редовни ловни излети през месец
януари, дружинките в общината често се включваха в
акцията. През тази зима популацията на чакали и лисици се е увеличила драстич-

но, отбелязват запалени авджии. Сигнали за набези върху домашни животни също
не липсват и именно това е
подтикнало ловните дружинки към по-мащабни действия
за намаляване на популацията на хищниците. Сезонът на
лова приключва на 29 февруари и все още има достатъчно време за отстрел.
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