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На снимката: Момент от отстраняването на дървесната 
растителност край пътната мрежа.

Празник на просветата и духовността!
Повече от 300 деца, уче-

ници, учители и възпитатели 
от Генерал Тошево се вклю-
чиха в празничното шествие, 
започнало от Историческия 
музей и достигнало до цен-
търа на града. С бурни ап-
лодисменти участниците в 
шествието бяха посрещнати 
от представителните лица на 
градския площад. Официал-
ната част на тържеството за-
почна с издигането на нацио-
налния флаг.

„Макар и окован от истори-
чески неправди, българинът 
не забравя своя език и съз-
дава шедьоври в съкровищ-
ницата на народния фолк-
лор. На този прекрасен език 
творят Паисий, Ботев, Йов-
ков, Вазов… Благодарение 
на тях духът на нацията се 
извисява, а творчеството им 
отдавна се е превърнало в 
могъща школа за родолю-
бие и героизъм. Това е ези-

кът, който ни е запазил през 
вековете, изразил е мъките и 
болките ни, оповестил е ра-
достта и красотата в живота 
ни. Това е езикът, на който е 
написана многолетната бъл-
гарска история” - каза в сло-
вото си за празника кметът 
на Общината Валентин Ди-
митров.

В отговор на тържестве-
ното слово на градоначал-
ника свои поздрави отправи-
ха абитуриентите от Випуск 
2018 г., след което програма-
та продължи с обявяване на 
наградените на заслужили 
културни и просветни дейци. 
Те бяха наградени на 11 май, 
когато България официално 
почита светите равноапосто-
ли Кирил и Методий. Тази го-
дина те са:

~ Веселина Гочева Ивано-
ва и Станислав Николов Фи-
липов - учители от СУ „Нико-
ла Вапцаров”.

~ Златка Георгиева Пет-
кова и Красимира Петрова 
Тодорова - учители от ОУ 
„Христо Смирненски”.

~ Милена Ганева Цоне-
ва-Иванова и Диляна Дяко-
ва Желязкова от ПГЗ „Тодор 
Рачински”.

~ Георги Иванов Йорданов 
- учител от ОУ „Йордан Йов-
ков” в с. Спасово.

~ Димка Христова - учител 
от ОУ „Йордан Йовков” в с. 
Красен.

~ Мария Веселинова Ата-
насова - учител от ОУ „Хрис-
то Ботев” в с. Кардам.

~ Елена Иванова Димитро-
ва - учител от ОУ „Васил Лев-
ски” в с. Преселенци.

~ Веселина Иванова Куца-
рова - учител от ЦПЛР-ЦРД в 
Генерал Тошево.

~ Светлана Стефанова 
Янакиева - старши учител в 
ДГ „Пролет” в Генерал Тоше-
во.

~ Мария Петкова Колева - 
секретар на НЧ „Отец Паис-
ий 1897” в с. Спасово.

~ Русанка Еленова Ивано-
ва - секретар на НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий 1897” в с. 
Пчеларово.

~ Стоян Пейчев Стоянов 
(Славейко Чамурлийски) от 
с. Житен.

~ Павлина Найденова - 
дългогодишен учител и член 
на читалищното настоятел-
ство от с. Кардам.

~ Театрален колектив „Ге-
орги Шивачев” при НЧ „Свет-
лина 1941” в Генерал Тоше-
во.

На специална церемония 
бяха наградени и ученици 
за постижения в областта на 
науката, спорта и културата.

Отбелязването на 24 май 
продължи с музикална про-
грама, в която се включиха 
най-малките таланти на Ге-
нерал Тошево.

Грижи за пътната мрежа
Ежегодно с настъпване-

то на пролетта започва по-
чистване на общинската 
пътна мрежа в Община Ге-
нерал Тошево. С цел осигу-
ряване на безопасност и ви-
димост при движение вече 
са почистени банкетите и ка-
навките от Пчеларово до Зо-
граф, като се предвижда ра-
ботата да продължи и през 
лятото по отсечките Зограф 
- Градини, път ІІ-29 - Плени-
мир - разклон за Петлешко-
во, както и отсечката за Пи-
сарово. Тази година в акци-
ята по почистване се използ-
ва специализирана машина 
за косене на крайпътни трев-
ни площи.

Паралелно с това дейнос-
ти по отстраняване на хра-
сти, дървесна растителност 
и косене на банкети тече 
и по републиканската път-

на мрежа на територията на 
Община Генерал Тошево. В 
момента няколко работни 
групи почистват път ІІ-2903 
Генерал Тошево - Изворово 
- Росица, в частта на с. Роси-
ца. Дейностите на фирмата-
изпълнител бяха инспекти-
рани от кмета на Общината 
Валентин Димитров. Градо-
началникът се увери, че при-
чиненото от обрасла расти-
телност стеснение вече се 
разчиства, с което се мини-
мизира риска от нежелани 
инциденти.

През последните няколко 
години Община Генерал То-
шево заделя значителни по 
обем средства за поддръж-
ка на общинска пътна мре-
жа. Целта е създаване на 
нормална пътна обстанов-
ка и превенция срещу пътно-
транспортни произшествия.

110 години училище
в село Преселенци

Миналата седмица с по-
добаваща тържественост бе 
отбелязана 110-годишнина-
та от основаването на Ос-
новно училище „Васил Лев-
ски” в село Преселенци. От 
исторически сведения се 
знае, че началото на про-
светното дело тук е поста-
вено през 1908 г. В първите 
години учебното заведение 
е било частно, а по-късно е 
одържавено. За отбелязва-
не е фактът, че училището 
винаги е сред водещите в 
нашата община. Тук са по-
лучили солидно образова-
ние редица известни лично-
сти.

На училищния празник 
присъстваха представите-
ли на Общинска админи-
страция, бивши възпитани-
ци и учители, както и много 
граждани. Изнесена бе бо-
гата литературно-музикал-
на програма, която истински 
развълнува присъстващите.

На директора на вече 
110-годишното учебно за-
ведение бе връчен поздра-
вителен адрес от името на 
кмета на Общината Вален-
тин Димитров със следното 
съдържание:

Уважаема г-жо директор, 

скъпи преподаватели, уче-
ници,

Най-сърдечно Ви поздра-
вявам по повод най-светлия 
празник за всички служите-
ли в сферата на образова-
нието, науката и културата 
- Празника на светите братя 
Кирил и Методий! Бих искал 
да изкажа своята признател-
ност и уважение на педаго-
зите, влагащи умения, зна-
ния, сърце и душа при от-
глеждането и възпитанието 
на нашите деца и поддържа-
щи високия престиж на Ва-
шето учебно заведение.

Уважаеми учители, же-
лая Ви много здраве, висок 
професионализъм и осъз-
ната отговорност в общите 
ни усилия за утвърждаване-
то на българското образова-
ние! Скъпи ученици, вие сте 
тези, от които зависи бъде-
щото развитие на родина-
та ни. Пожелавам ви да бъ-
дете любознателни и после-
дователни в усвояването на 
знанията в училище. Нека 
да не угасва искрата за нау-
ка, запалена от Кирил и Ме-
тодий, от народните будите-
ли и просветители на нация-
та ни, защото вие сте наше-
то бъдеще за утрешния ден!

Областен конкурс

Науката на живо
За първи път в Добрич се 

проведе конкурс за научен 
проект. Инициатор бе Кон-
султативният съвет към Мла-
дежки център - Добрич.

Преди няколко дни в голя-
мото фоайе на Младежкия 
център в Добрич бяха пред-
ставени 14 проекта на об-
що 27 участника в област-
ния конкурс „Науката на жи-
во”. По време на изложени-
ето се извърши журиране 
награждаване на отличени-
те участници. Свои проек-
ти показаха ученици от Ге-

нерал Тошево, с. Смолница, 
Община Добричка и Добрич 
град. Във втора група бяха 
присъдени 3 първи награди, 
едната от които е за проек-
та „Еволюция” на Камелия 
Иванова от СУ „Н. Вапца-
ров” в Генерал Тошево. Дру-
гите са за проектите на Тез-
джан Ниязи, Габриела Лю-
бенова и Зехра Неязи от ОУ 
„Св. Кл. Охридски” в Смол-
ница и на Тодор Ганчев, Ве-
села Ганчева и Ивайла Ива-
нова” от СУ „Д. Талев” в До-
брич.

Решение на Комисията по заетост

Регионална програма
Миналата седмица бе 

утвърдена Регионалната 
програма за заетост за об-
ласт Добрич за 2018 г., съ-
общиха от пресцентъра на 
Областната управа. Чрез 
нея в рамките на 6 месе-
ца - от 1 юни до 30 ноем-
ври ще бъде осигурена за-
етост на общо 49 безра-
ботни лица.

За поредна година про-

грамата ще се реализира 
на територията на осем-
те общини, които заяви-
ха своите потребности. 39 
от хората ще бъдат наети 
на пълен 8-часов работен 
ден, а 10 на 4-часов ра-
ботен ден. Община Гене-
рал Тошево има 9 работни 
места за длъжност „Сезо-
нен работник”, е посочено 
в информацията.
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Учителят поддържа у децата
естествената им любов към учене

В навечерието на 24 май 
разговаряхме с учителката 
от Средно училище „”Никола 
Вапцаров” в Генерал Тошево 
Диана Йорданова.

- Представете се с някол-
ко думи, въпреки че пора-
ди естеството на работата 
съм убеден, че голяма част 
от обществеността Ви по-
знава.

- Казвам се Диана Тодоро-
ва Йорданова. Родом съм от 
Варна, но любовта ме дове-
де в този красив Добруджан-
ски град през 1997 г. Завър-
шила съм ШУ „Еп. Констан-
тин Преславски” със специ-
алност начална педагогика. 
Професионалният ми път за-
почна през далечната 1993 
г. Сега съм преподавател в 
Средно училище „Никола Ва-
пцаров”.

- В навечерието на 24 
май спазваме традицията 
да разговаряме с будите-
лите на съвремието. Как-
во е за Вас 24 май, с какво 
чувство посрещате праз-
ника на българската про-
света и култура и на сла-
вянската писменост?

- За мен 24 май е най-ис-
тинският и най-български 
празник. Празник, който ви-
наги ще ни връща при пър-
вата прочетена книжка, при 
първата написана дума. В 
деня на българската просве-
та и култура и на славянска-
та писменост, отдаваме по-
чит пред делото на Кирил 
и Методий. Това е търже-
ство на светлината и слово-
то. Светите братя запалиха 
огън, който ни е давал свет-
лина в най-мрачните и геро-
ични моменти от нашата ис-
тория. От този огън черпим 
светлина и днес. За мен е 
празник на духа, устремен 
към бъдещето.

- Какво вдъхновява учи-
теля в годините, когато 
„мишката изяжда книжка-

та”, ако мога да ползвам 
този показателен за време-
то жаргонен постулат?

- Вдъхновява го обичта 
към децата. Не е лесно да 
преподаваш, да приковеш 
вниманието на децата, да ги 
накараш да те харесат, да те 
обичат, да запалиш искрата 
на знанието. Учителят тряб-
ва да обича това което пра-
ви, да му е призвание. Стре-
мя се да образовам и възпи-
там мислещи, креативни и 
критични ученици, вярващи 
в доброто, желаещи да се 
развиват непрекъснато. Оп-
итвам се да ги възпитавам 
в дух на родолюбие и патри-
отичност. Да са личности - 
млади хора с големи сърца.

- Подготвяйки се за ин-
тервюто чух само прекрас-
ни впечатления от роди-
тели за работата Ви с тех-
ните деца. Как правите та-
ка, че „зениците на Вашите 
ученици” да са пълни?

- Пълни със светлина и 
вълнение от това, че им е ин-
тересно, че им е хубаво. До-
като искат още и още… Пъ-
тят към познанието е сложен 
и труден. Да ги накарам да 
обичат това, което правят, с 
нагласата „Аз мога” - мисля, 
че това е една от най-важни-
те задачи на всеки учител.

- Разбрах, че деца от Ва-
шия клас са сред най-до-
брите на проведеното със-
тезание по математика 
„Малкият принц”, което съ-
бира деца от цяла Бълга-
рия. В този ред на мисли, 
каква е формулата за то-
ва да имаме успешни из-
яви на децата от малките 
класове?

- Обичам децата и ми дос-
тавя удоволствие да пре-
дам своите знания на тях. 
Най-важната задача за все-
ки учител е да поддържа жи-
ви у децата техните талан-
ти и естествената им любов 

към учене. За нас, начални-
те учители, е предизвикател-
ство и голяма отговорност да 
работим точно с деца в крех-
ката и деликатна училищна 
възраст. Същността на обу-
чението е да извадим наяве 
и развием вродените залож-
би на всяко дете. Да му по-
могнем да развие своята ин-
телигентност и въображе-
ние, да трупа опит и знание.

- Да разбирам ли, че сте 
оптимист за поколението, 
което „минава през Ваши-
те ръце”?

- Учениците са различни, 
но те са такива, каквито ги 
направим ние - цялото обще-
ство. Те са рожба на своето 
време, живеят в настояще-
то и не гледат в миналото. 
Не е трудно децата да бъдат 
грабнати в началото, трудно 
е да продължат да учат с же-
лание до завършването си, а 
дори и след това. Нужна е го-
ляма мотивация от страна на 
обществото и системата на 
образованието. Имало е мо-
менти, когато съм била раз-
колебана, но когато виждам 
порасналите вече мои уче-
ници, когато чета уважение-
то в очите им, тяхната насо-
ченост и реализация - всичко 
това дава енергия и смисъл 
на работата ми. Учениците 
са нашето бъдеще и тряб-
ва да сме отговорни за това, 
което правим.

- Не мога да не обърна 
внимание на постоянните 
реформи в сферата на об-
разованието. Как ги оценя-
вате от призмата на нача-
лен учител?

- Всеки учител трябва да 
се променя непрекъсна-
то - спрямо времето и нови-
те деца, които идват. Не мо-
же днес да бъдат използва-
ни похватите, които са били 
използвани преди години и 
да се получават същите ре-
зултати. Трябва да има ис-

тинска промяна - в това, кое-
то се изучава, в обема им и 
в мотивацията, която тряб-
ва да съществува. Актуални 
реформи за едни нови деца 
- нови, като нагласа, като по-
ведение, като ценности. Уче-
ниците трябва да са креатив-
ни, да измислят, да боравят 
с информацията, да търсят 
тази информация, да анали-
зират… Да им се предложат 
всички възможности за дос-
тигане, но тя да дойде от тях, 
да не се дава наготово. Тога-
ва има мотивация и израст-
ване. Според мен българско-
то образование има нужда от 
свобода. Аз вярвам, че учи-
лището трябва да е обърна-
то към отделния ученик, а не 
толкова стандартизирано и 
направено по калъп. Нови-
те форми се свеждат до ад-
министративната дейност - 
все повече и повече, а учите-
лят трябва да се съсредото-
чи най-вече в учебно-възпи-
тателната дейност, в своите 
ученици.

- Вашето пожелание за 
празника?

- Щастлива съм да поздра-
вя всички с един от най-бъл-
гарските празници. Няма ни-
що по-красиво от високия 
дух и нищо по-силно от зна-
нието! Нека винаги да ги има 
тези ясни детски очи и те-
зи прекрасни усмихнати ли-
ца, защото това си заслужа-
ва човек да работи всеотдай-
но и да се чувства горд, че е 
Учител.

 Разговора води
 Румен МУНТЯНОВ

ФК „Спортист” Генерал Тошево

Какво се случва?!
Отборът на ФК “Спортист - 

2011” завърши представяне-
то си през сезон 2017/2018 
година на “А” Областна фут-
болна група - Зона “Изток” с 
минимална победа в местно 
дерби срещу тима на “Друж-
ба” в село Люляково. Успе-
хът с 1:0 в последния кръг 
на шампионата обаче е най-
малката утеха за всички, 
които милеят за този спорт 
в града.

Възпитаниците на тре-
ньора Владимир Начев за-
вършиха на срамното седмо 
място (от 11 отбора) в край-
ното класиране на цели 27 
точки от лидера “Лозенец - 
2015” - село Лозенец (край-
ното класиране е публику-
вано на четвърта страница). 
След 20 изиграни срещи, от-
борът на “Спортист 2011” съ-
бра актив от едва 26 точки, 
постигнати от 8 успеха, 2 
ремита и 10 поражения. За 
първи път от много години 
насам, балансът победи/за-
губи на тима през сезона е 
отрицателен. Пред момчета-
та от Генерал Тошево завър-
шиха още съставите на “Ор-
ловец - 2008” - село Побе-
да, “Устрем - Д” - село Дон-
чево, “Добруджански спор-
тист” - село Стефан Кара-
джа, “Христо Ботев” - село 
Стожер и “Интер” - село Пла-
чидол.

Всъщност фактите са дос-
та по-стряскащи от посоче-
ните резултати в първен-
ството. В последните четири 
кампании отборът на “Спор-
тист 2011” не успява да вле-
зе дори в тройката на “А” Об-
ластна футболна група, а 
последното първо място е 
през вече далечния Сезон 
2012/2013 година.

Цифрите наистина са 
крайно неприятни предвид 
факта, че в тази група се 
състезават основно отбори 
от селата в Област Добрич. 
Единственият състав - пред-
ставител на град в групата 
през тези години е бил тимът 
на “Нефтяник” - Шабла. Ина-
че обичайната компания на 
“Спортист 2011” в тази група 
през последните пет сезона 
са тимове от села като Лозе-
нец, Победа, Дропла, Обро-
чище, Бранище, Соколово, 
Славеево, Стожер, Дончево 
и други. Всички тези отбори 
по никакъв начин не могат да 
се мерят със “Спортист 2011” 
нито по спортна база и ус-
ловия, нито по бюджет. Та-
ка въпросът “ЗАЩО” във вся-
ка от последните пет години 
се стига да тази срамна си-
туация в края на първенство-
то, остава напълно отворен 
и чака своя отговор някъде 
там в пространството...

Адриан ДОБРЕВ

Вестник „Добруджански глас”

В следващия брой:
* Публикация за прове-

дената поредна среща „По-
питай кмета”, която се про-
веде на 29 май в Генерал 
Тошево.

* Материал за подмяна-
та на водопровода по ули-
ца „Пирин планина” в Гене-
рал Тшево.

* В село Преселенци се 
проведе „Среща на поколе-
нията”. Проявата беше на 

26 май.
* За 27 май в село Кар-

дам бе насрочено про-
веждането на общоселски 
празник с интересна про-
грама с участието на тан-
цов състав и оркестър „Жъ-
твари”, както и музикално 
парти с DJ. Предвидено бе 
и награждаването на стопа-
ните на най-добре поддър-
жан двор в селото.

Акция „Книга за теб”
Читалищната библиоте-

ка при Народно читалище 
„Светлина 1941” в Генерал 
Тошево организира по по-
вод 24 май - Ден на славян-
ската писменост и култура, 
акция „Книга за теб”. На 22 
май пред сградата на чита-
лището всеки имаше въз-

можност сам да избере и 
вземе своя подарък от спе-
циализирания щанд - ху-
дожествена или специали-
зирана литература. Акция-
та е в подкрепа на съхра-
няването и развитието на 
духовните и културни цен-
ности.

Ученици от града получиха сертификати
Община Генерал Тошево 

и Районна прокуратура Ге-
нерал Тошево, в партньор-
ство с Бизнес Едюкейшън 
Клуб София проведоха от 
15-ти до 17-ти май Тренинг 
- Обучения „Управление на 
конфликти в учебна сре-
да” с ученици от ОУ „Хрис-
то Смирненски” и СУ „Нико-

ла Вапцаров” и „Кариерно 
развитие” с ученици от ПГЗ 
„Тодор Рачински” и СУ „Ни-
кола Вапцаров”.

Сертификати на 30-те 
обучени ученици бяха връ-
чени от Корнелия Милева - 
Управител на Бизнес Едю-
кейшън Клуб София, Ва-
лентин Димитров - Кмет на 

Община Генерал Тошево и 
Георги Георгиев - Замест-
ник-кмет на Община Гене-
рал Тошево и Председател 
на Местната комисия за 
борба с противообществе-
ните прояви на малолетни 
и непълнолетни. Емблема-
тичните материали за въз-
можностите за управле-

ние и справяне с конфлик-
тни ситуации и личностно 
кариерно развитие подари 
Йорданка Чанева - Адми-
нистративен ръководител 
на Районна прокуратура - 
Генерал Тошево.

 Стоянка МИРЧЕВА
 Секретар на МКБППМН
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В село Кардам приключи освежаването на пешеходната пъ-
тека, която пресича републикански път ІІ-29 Добрич - Ге-
нерал Тошево - ГКПП Йовково. По този начин се гаранти-
ра сигурността на пешеходците в голямото добруджанско 
село.

Наградените от конкурса „Иван Георгиев”
Наградените от Нацио-

налния конкурс за млади 
изпълнители на кавал и на 
добруджански народни пес-
ни „Иван Георгиев” са както 
следва:

Изпълнители на народ-
ни песни, първа възрасто-
ва група „А”:

Първа награда - Славея 
Младенова от Шумен.

Втора награда - Цвете-
лина Станимирова Маркова 
от ЦПЛР-ЦРД Генерал То-
шево.

Трета награда - Же-
ня Иванова Бучекчиева от 
ЦПЛР-ЦРД Генерал Тоше-
во.

Поощрителни награди - 

Преслава Галинова Госпо-
динова от с. Малина и До-
бромир Данев от Шумен.

Втора възрастова гру-
па „А”:

Първа награда - Мария-
Ния от Варна.

Втора награда - Иванина 
Панчева от Варна.

Трета награда - Анелия 
Китанова от Варна.

Поощрителни награди - 
Мелиса Хасан Мехмед и Да-
ниела Мариянова Христова 
от ЦПЛР-ЦРД Генерал То-
шево и Наталия Балева от 
Провадия.

Трета възрастова група 
„А”:

Първа награда - Ефи 

Стефанова от Варна.
Втора награда - Алис 

Ахмедова от Котел.
Трета награда - Радосла-

ва Маринова от Добрич.
Трета възрастова гру-

па „Б”:
Отлично представяне 

- Александър Йорданов от 
Добрич.

Много добро представя-
не - Симона Йорданова от 
Добрич.

Добро представяне - 
Димка Лечева и Иван Ива-
нов от Шумен, Весела Дя-
кова от Добрич, Лилия Въл-
кова и Таня Костадинова от 
Варна, Станислава Михай-
лова Йорданова от ЦРД Ге-

нерал Тошево.
Четвърта възрастова 

група „Б”:
Втора награда - Божидар 

Иванов от Добрич.
Трета награда - Марин 

Димов от Добрич.
Изпълнители на кавал, 

първа група:
Първа награда - Томас 

Цакирис от Варна.
Втора и трета група - Пе-

тър Петров, Теодосий Ива-
нов, Венелин Данаилов, Да-
наил Радилов, Алекс Панай-
отов и Борислав Димитров.

Със специалната награ-
да бе отличена Мария Ру-
мянова Стефанова от НУИ 
„Добри Христов” - Варна.

ОУ „Христо Смирненски”

Проведе се кръгла маса
Продължават дейностите 

по проект „16.5.2.094 „Ино-
вативни практики и услуги в 
образованието” в рамките на 
Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG 
V-A Румъния - България 
2014-2020 г., съобщиха в 
свои публикации областни-
те медии. Водещ бенефици-
ент по проекта е ОУ „Христо 
Смирненски” в Генерал То-
шево, а партньор - Училище 
„А. В. Радулески” в Мурфат-
лар, Румъния.

На 19 май 2018 г. в Гене-

рал Тошево се проведе кръг-
ла маса на тема „Споделя-
не на добри практики между 
учители, възпитатели и екс-
перти” с 30 ученици. Пред-
ставена беше стратегия „Мо-
дел на училищна политика 
за превенция на отпадането 
от училище”. В проведена-
та дискусия бяха споделени 
добри практики на педагози 
от двете страни. Организи-
рана беше екипна работа за 
решаване на конкретни казу-
си под ръководството на д-р 
Христо Боев.

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

ския седмичен вестник „Добруджански глас” се качват на 
електронния адрес на Община Генерал Тошево, който е: 
www.toshevo.org. Това ще продължи и занапред. Всеки 
четвъртък може да прочетете цветния вариант на новия 
брой на вестника!

1. Основна идея на пле-
нера - да се превърне той в 
празник на изобразителното 
изкуство - своеобразна сре-
ща на творците с природа-
та и бита на Йовковата Доб-
руджа, която да ги вдъхнови 
да претворят в багри красо-
тата във всички нейни фор-
ми и проявления.

2. Организатори - плене-
рът се организира от Общи-
на Генерал Тошево, кмет-
ството и НЧ „Йордан Йовков 
1896” в с. Красен и се впис-
ва в културната политика 
на Община Генерал Тоше-
во, насочена към открит диа-
лог и партниране с културни 
дейци, институти и творче-
ски организации. Партньори 
на организаторите са Сдру-
жение на Добричките худож-
ници и „Ателие 13” - Добрич.

3. Провеждане.
3.1. Пленерът се провеж-

да ежегодно на територия-
та на с. Красен и Община Ге-
нерал Тошево в края на ме-
сец юни в рамките на 7 дни. 
Първият пленер ще се про-
веде в дните от 26 юни до 2 
юли 2018 г. на тема „Йовков-
ата Добруджа днес”.

3.2. Финансира се от Об-

щина Генерал Тошево и 
спонсори.

3.3. Заключителният етап 
на пленера е изложба на ху-
дожествените творби, съз-
дадени по време на култур-
ното събитие.

3.4. За пленера и органи-
зираната изложба впослед-
ствие се издават каталог и/
или сборник.

4. Цели, които се поста-
вят с провеждане на пле-
нера:

4.1. Да стимулира творче-
ските търсения на творците 
и да даде възможност за ак-
тивна творческа работа.

4.2. Да бъде повод за въз-
никване на творчески кон-
такти на различни по въз-
раст и афинитет художници, 
местни творци и утвърдени 
автори с постоянно и забе-
лежимо присъствие.

4.3. Да създаде трай-
ни връзки и контакти между 
творците и организаторите, 
които ще гарантират устой-
чивостта на проекта в бъде-
ще.

4.4. Да популяризира Об-
щина Генерал Тошево като 
място с активна природа, ин-
тересна история и жизнено 

настояще и да популяризира 
нейното развитие.

4.5. Да укрепи връзките с 
побратимените градове и от-
крие възможности за създа-
ването на нови културни кон-
такти.

4.6. Да се създадат нови 
художествени произведе-
ния, които да попълнят жи-
вописния фонд на Община 
Генерал Тошево.

5. Право на участие:
5.1. Във форума могат да 

участват ежегодно по 8 тво-
рци с доказани качества и 
професионализъм.

5.2. Поне двама от учас-
тниците да са членове на 
Сдружението на Добрички-
те художници и „Ателие 13”, 
а останалите - от България 
или от градовете в чужбина, 
с които Община Генерал То-
шево поддържа дружески от-
ношения.

5.3. Участниците се селек-
тират и предлагат на органи-
заторите.

5.4. Поканените участни-
ци трябва да изпратят своя 
снимка, творческа биогра-
фия и снимки на свои творби 
във формат jpeg на e-mail: 
kultura@toshevo.org, което 

ще се смята за потвържде-
ние на участието им в пле-
нера.

6. Условия на провежда-
не:

6.1. Организаторите оси-
гуряват:

~ Хонорари за участници-
те в пленера- по 200 лева на 
участник.

~ Необходимите за твор-
ческия процес материали - 
рамки и платна - до 4 броя 
на участник във формат 
60/40, 50х80 см.

~ Място за нощувка на гос-
тите в самостоятелни стаи в 
бунгала - с. Красен.

~ Място за рисуване при 
неблагоприятни атмосфер-
ни условия.

~ Храна (закуска, обяд, 
вечеря) - във Филиповата 
кръчма в с. Красен.

~ Транспорт от мястото 
за нощуване до отдалече-
ни обекти в района, които са 
атрактивни за посещение и 
творческа интерпретация.

~ Транспортни разходи на 
участниците до Генерал То-
шево или с. Красен в размер 
на 50 лева - срещу предста-
вени финансови документи.

~ Уреждане на изложба с 

творбите, създадени по вре-
ме на пленера.

~ Реклама на сайта на Об-
щина Генерал Тошево www.
toshevo.org, в мeстни и на-
ционални медии и свързани-
те с пленера издания.

~ Издаване на каталог на 
изложбата - в последствие.

6.2. Участниците се анга-
жират:

* Да приемат статута на 
пленера, имащ равностой-
ността на договор, и на не-
гово основание да сключат с 
организаторите индивидуал-
ни граждански договори за 
участие в пленера.

* Да работят по зададена-
та тема в свободна творче-
ска интерпретация и без жа-
нрова насоченост: пейзаж, 
натюрморт, портрети и др.

* Да работят върху плат-
на, осигурени от Община Ге-
нерал Тошево, като избират 
между предложените фор-
мати и размери.

* Да осигурят сами мате-
риалите си за работа (бои, 
четки, разредители), както и 
платна, ако предоставените 
от организаторите не им до-
падат.

* Да представят най-мал-

ко по 2 (две) от сътворените 
по време на пленера творби 
за заключителната изложба, 
които да останат като даре-
ние за Община Генерал То-
шево.

* Да предоставят на орга-
низаторите правото на пос-
ледваща публикация на пре-
доставените творби в ката-
лог или самостоятелен сбор-
ник.

* Ако пътните разходи на 
участниците надвишават 
предвидената в статута су-
ма от 50 лева за всеки, те 
осигуряват сами разликата.

6.3. Спонсорите на пле-
нера получават реклама в 
свързаните с него материа-
ли, издания и публикации.

За контакти и допълни-
телна информация:

Община Генерал Тоше-
во, отдел „Култура, вероиз-
поведания и интеграция”, 
Маргарита Великова - на-
чалник-отдел, тел. 0885/604-
151, 0889/954-880, e-mail: 
kultura@toshevo.org.

Кметство село Красен, 
Тошко Тачев, кмет, тел. 
0884/649-883, 0889/320-643, 
e-mail: kmetstvokrasen@abv.
bg.

Бронз за наш щангист
Между 14 и 22 май в спорт-

на зала “Дружба” в Хасково 
се проведе Държавното лич-
но първенство по вдигане на 
тежести. На него съвсем ско-
ро учреденият клуб в Гене-
рал Тошево - СКВТ “Генерал 
Тошев” с треньор Димитър 
Димитров (на снимката вдя-
сно) участва с общо 8 състе-
затели в различните катего-
рии и възрастови групи. Въ-
преки че това е едва второ-
то официално състезание на 
момчетата те се представи-
ха много добре, записвай-
ки класирания сред най-до-
брите десет. Във възрасто-
ва група кадети до 15 годи-
ни Иван Симеонов в кат. До 
45 кг. завърши на осмо мяс-
то, а Есер Исмаил в кат. До 
50 кг. финишира на четвър-

то място.
При момчетата до 13 годи-

ни спортният клуб по вдига-
не на тежести от Генерал То-
шево се върна с един брон-
зов медал. Той е на Бейхан 
Исметов в кат. до 62 кг. Бей-
хан Исметов имаше изклю-
чително сериозна конкурен-
ция, но успя да се пребори 
за третото място. Пред него 
са единствено състезатели-
те от Бургас и Добрич - Пе-
тър Дешков и Йозен Махмуд.

В кат. до 30 кг. Мелих Ра-
маданов и Иван Станисла-
вов завършиха съответно на 
шесто и девето място. Иън 
Хартунг и Росен Иванов в 
кат. до 40 кг. финишираха на 
шесто място, а в кат. +62 кг. 
Георги Тодоров остана на ос-
ма позиция.

Статут на националния пленер по живопис „Бялата лястовица”
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- Скъпи, предлагам да основем семейна школа по ту-
ризъм. Нали вече 60 години ходим заедно…

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Месец юни

Събития и факти
~ 1 юни - Международен 

ден на детето.
~ 2 юни - Ден на Ботев 

падналите за свободата и 
независимостта на Бълга-
рия.

~ 11 юни 2004 г. - На посе-
щение в Добруджанския зе-
меделски институт и Гене-
рал Тошево е президентът 
на Република България Ге-
орги Първанов.

 ~ 18 юни 1941 г. - Със За-
повед №2191 Комисията за 
наименуване с народностно 
и обществено значение при 
Министерството на народ-
ното просвещение преиме-
нува Касъмска околия, Об-
щина Касъм и село Касъм 
на Генерал Тошево. Със съ-
щата заповед са преимену-
вани и почти всички населе-
ни места в общината.

~ През юни 1978 г. в Ге-
нерал Тошево на посеще-

ние е министърът на земе-
делието на Ангола Педро 
Пакавира.

~ През юни 2004 г. на по-
сещение в Добруджанския 
земеделски институт край 
Генерал Тошево е делега-
ция начело с президента на 
Република Гвиана Линдън 
Форбс Семптън.

~ 24 юни - Ден на билки-
те, Еньовден.

~ 30 юни 1978 г. - В Гене-
рал Тошево и Спасово гос-
тува монголска делегация, 
водена от първия секретар 
на Убурхангайския аймачен 
комитет на МНРП Бунчин 
Ванчинсуренгийн

~ Юни 1978 г. - Колектив 
от Института по пшеница-
та и слънчогледа край Ге-
нерал Тошево с ръководи-
тел Тодор Рачински е удос-
тоен със званието „Лауреат 
на Димитровска награда”.

Нощ на музеите
За осма поредна година 

Историческия музей в Гене-
рал Тошево отбеляза Евро-
пейската нощ на музеите. 
Инициативата е организира-
на за първи път през 2005 г. 
във Франция и само за ня-
колко години тя се разпрос-
транява изключително ус-
пешно из цяла Европа. По 
своя формат Европейска-
та нощ на музеите е широко 
отворена програма, при то-
ва към възможно най-широк 
кръг от хора, които имат въз-
можност не само да се докос-
нат до експонатите и творби-
те, които музеите и галерии-
те показват, но и до техните 
послания.

Празничната програма в 
музея започна с музикални 
изпълнения на талантливите 
деца от Школа „Фолклорни 
традиции” към ЦПЛР - ЦРД 
с ръководител Веселина Ку-
царова. В залата за мобил-
ни експозиции посетителите 
с огромен интерес разгледа-
ха гостуващата изложба „От 
златните им ръце - колекция 
филигран от фондовете на 
РИМ - Шумен”. Уникалната 
колекция на шуменци е със-
тавена от църковна утвар, 
домашни потреби и накити, 

частично или изцяло израбо-
тени чрез филигранна техни-
ка. Филигранът е висша фор-
ма на златарските умения. 
Най-скъпите и красиви пред-
мети са украсявани или из-
цяло изработвани с фили-
гран. Необходимо условие 
за филигранната техника е 
предварителната направа на 
много тънки телове. Сребър-
ната жичка се огъва в плоски 
или обемисти фигурки - лис-
та, цветя, пеперуди, розети и 
др. Мобилната изложба ще 
остане в Историческия музей 
на Генерал Тошево до сре-
дата на месец юли.

Като част от програмата 
за Европейската нощ на му-
зеите, в лятното кино в гра-
да уникален концерт изнесе 
една от най-добрите българ-
ски рок групи „Кикимора”. Му-
зикантите представиха свои-
те най-популярни парчета и 
демонстрираха високо ин-
струментално и вокално май-
сторство.

Историческият музей из-
казва своята благодарност 
на кмета на Общината Ва-
лентин Димитров и НЧ „Свет-
лина 1941” за подкрепата и 
реализирането на музикал-
ното събитие.

Важно съобщение!
„Електроразпределение Север” АД уведомява свои-

те клиенти, че на 6 юни поради извършване на неотлож-
ни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на 
електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранва-
нето в селата Чернооково и Рогозина от 08:30 до 16:30 
часа.

На следващия ден в същия интервал от време захран-
ването ще бъде прекъснато в Спасово, Александър Стам-
болийски, Вичево и Бежаново.

„А” областна футболна група

Край на първенството
Приключи първенството 

в двете зони „Изток” и „За-
пад” на „А” областното пър-
венство по футбол 2017-
2018 г. В последния кръг 
на Зона „Изток” резултати-
те са: „Дружба” Люляково - 
„Спортист 2011” Генерал То-
шево 0:1, „Интер” Добрич - 
„Лозенец 2015” 0:2, „Орло-
вец 2008” Победа - „Нефтя-
ник 2010” Шабла 9:1, „Хрис-
то Ботев” Стожер - „Рилци” 
Добрич 4:1, „Устрем-Д” Дон-

чево - „Албена `97” Оброчи-
ще 3:1.

Първенството в Зона „За-
пад” приключи при резул-
тати: „Вихър 2013” Брани-
ще - „Добруджанец” Овчаро-
во 6:0, „Заря 2006” Крушари 
- „Искра 41” Бенковски 6:1, 
„Дружба-Б” Безмер - „Сокол 
2012” Соколово 1:3, „Стре-
ла 2004” Орляк - „Спортист” 
Стефаново 4:5, „Спартак” 
Зърнево - „Вихър” Жеглар-
ци 3:3.

Класиране в Зона „Изток”
1. „Лозенец 20 17 2 1 67:9 53
2. „Орловец” 20 17 1 2 78:10 52
3. „Устрем-Д” 20 14 1 5 46:17 43
4. „Добр. спортист” 20 12 2 6 45:22 38
5. „Христо Ботев” 20 12 0 8 45:38 36
6. „Интер” 20 9 1 10 34:31 28
7. „Спортист” 20 8 2 10 30:29 26
8. „Албена `97” 20 6 2 12 20:46 20
9. „Нефтяник” 20 3 3 14 20:47 12
10. „Дружба” 20 2 2 16 18:85 8
11. „Рилци” 20 1 2 17 15:84 5

Класиране в Зона „Запад”
1. „Вихър 2013” 20 16 2 2 83:12 50
2. „Спартак З” 20 15 2 3 88:29 47
3. „Дружба-Б” 20 11 2 7 60:33 35
4. „Вихър” 20 10 3 7 54:37 33
5. „Спортист Ст.” 20 10 3 7 66:63 33
6. „Сокол 2012” 20 10 2 8 41:40 32
7. „Искра 41” 20 10 0 10 49:61 30
8. „Заря” 2006” 20 8 2 10 35:43 26
9. „Добруджанец” 20 7 2 11 42:49 23
10. „Стрела” 20 3 1 16 40:90 10
11. „Спартак 2012” 20 0 1 19 24:125 1

Груби нарушения
24-ГОДИШЕН мъж от 

село Пчеларово е задър-
жан от служители на МВР 
Генерал Тошево и Пър-
во РУ на МВР Добрич. То-
ва е криминално прояве-
ният и осъждан К.Щ., кой-
то е арестуван заради два 
грабежа на територия-
та на Добрич, извършени 
на 21 април 2018 г. В хо-
да на разследването е ус-
тановено, че К.Щ. напад-
нал 83-годишна жена от 
Добрич, издърпал със си-
ла дамската й чанта с лич-
ни вещи, мобилни телефо-
ни и пари. На нападателя 
са повдигнати обвинения, 
наложена му е мярка за 

неотклонение „Задържане 
под стража”. Работата по 
установяване и докумен-
тиране на цялостната му 
престъпна дейност про-
дължава.

ЗА ПРОВЕРКА в се-
ло Преселенци на 17 май 
е спрян лек автомобил 
„Опел” с варненска ре-
гистрация, управляван от 
59-годишния С.М. от се-
ло Горица. При извърше-
ната проверка за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчела наличието 
на 2,10 промила в издиша-
ния от водача въздух. За-
държан е за 24 часа.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ апартамент 

в центъра на Генерал Тоше-
во, ул. „Трети март” №10, вх. 
„Б”, тухла, отлично състоя-
ние. Цена по споразумение. 
Справки на тел. 0889/993-
831 и 0887/154-845.

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

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

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Пи-
сарово, Присад, Равнец, 
Пленимир, Къпиново, Из-
ворово, Снягово и Кардам. 
Справки на тел. 0888/565-
256.

ПРОДАВАМ апартамент 
(втори етаж) в Генерал То-
шево, ул. „Димитър Благо-
ев” №7 „а”. Справки на тел. 
0877/396-988.

Централно военно окръжие

Конкурс за работа
Със заповед на минис-

търа на отбраната са обя-
вени за заемане след про-
веждане на конкурс от ли-
ца, завършили граждански 
средни или висши учили-
ща в страната и чужбина, 
253 вакантни длъжности от 
състава на Сухопътни вой-
ски, както следва:

~ Военно формирование 
(ВФ) 28610 София - 15 ра-
ботни места.

~ ВФ 48430 Стара Загора 
- 20 работни места.

~ ВФ 54230 Стара Загора 
- 15 работни места.

~ ВФ 54140 Стара Загора 
- 10 работни места.

~ ВФ 52740 Хасково - 15 
работни места.

~ ВФ52590 Ямбол - 5 ра-
ботни места.

~ ВФ 54100 Ямбол - 15 
работни места.

~ ВФ 34840 Карлово - 50 
работни места.

~ ВФ 22180 Казанлък - 20 
работни места.

~ ВФ 38640 Казанлък - 10 
работни места.

~ ВФ 26240 Сливен - 20 
работни места.

~ ВФ 36540 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 52340 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 38630 Асеновград - 

2 работни места.
~ ВФ 54900 Асеновград - 

3 работни места.
~ ВФ 52130 Асеновград - 

1 свободно място.
~ ВФ 22130 Ямбол - 10 

работни места.
~ ВФ 42600 Мусачево - 

13 работни места
~ ВФ 28330 Смолян - 25 

работни места.
Срок за подаване на за-

явленията - 14.08.2018 г.
Повече информация мо-

же да получите от офиса 
за водене на военен от-
чет към Община Генерал 
Тошево, тел. 0888/321-
253, както и от сайтовете 
на Централно военно ок-
ръжие www.comd.bg и Ми-
нистерство на отбраната 
www.mod.bg. Образци от 
формулярите за кандидат-
стване са изложени във 
Военно окръжие Добрич, 
бул. „Добруджа” №4, тел. 
058/664-764, където се по-
дават необходимите доку-
менти.

След дълга раздяла две приятелки си говорят:
- Разбрах, че си се омъжила, каква зодия е мъжът ти?
- Беше Лъв, ама като му сложих рога стана Телец…

Виц на броя

На 18 май на 97-годишна възраст почина 

Марин Христов Георгиев
Той геройски се е сражавал 

във Втората световна война, на-
граждаван с множество българ-
ски и руски отличия за проявена 
храброст и себеотрицание. През 
целия си съзнателен живот ви-
наги служеше за пример в обще-
ството с трудолюбието, честност-
та и пословичната си принцип-
ност. Такъв ще го помним винаги. 
Поклон пред светлата му памет!


