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Страхотен турнир по конен спорт в село Кардам
На 30 март в село Кардам 

се проведе 14-то издание на 
турнира по конен спорт в па-
мет на народния представител 
от областта доц. Тодор Тодо-
ров. За втори път надпревара-
та се състои извън пределите 
на град Генерал Тошево. Това 
обаче в никакъв случай не мо-
же да се приеме като негатив. 
Напротив, интересът към тур-
нира беше огромен. На стади-
она в село Кардам имаше бли-
зо 500 зрители, които се на-
сладиха на майсторските из-
пълнения на жокеите и техни-
те коне.

Хубавото време и престиж-
ният спортен празник привля-
коха повече от 20 професио-
нални ездачи с над 35 елит-
ни коне и кобили от области-
те Варна и Добрич. Жокеи-
те участваха в пет паркура от 
най-масовата, но и най-инте-
ресна дисциплина в конния 
спорт – прескачане на препят-
ствия (конкур-ипик). В рамките 
на турнира се проведоха и по-
словичните за добруджанския 
край кушии.

Сред гостите които уважи-
ха събитието бяха съпругата 
на доц. Тодор Тодоров и не-
говите деца, кметът на Общи-
на Генерал Тошево Валентин 
Димитров заедно с двамата 
си заместници, кметът на се-
ло Кардам Георги Събев, на-
родните представители от об-
ласт Добрич Даниел Йорданов 
и Красимир Янков, кметове и 

кметски наместници от села от 
общината.

В надпреварата по преска-
чане на препятствия жокеите 
премериха сили в “Х” паркур 
(тренировъчен) за млади коне, 
паркур за аматьори и любите-
ли, два паркура с нарастваща 
височина на препятствията и 
отворен паркур с еднократен 
бараж. Най-атрактивни и ин-

тересни бяха последните три 
дисциплини, а при паркура за 
млади коне се включиха мно-
го деца – повече от 15, голяма 
част от които момичета.

И тази година наградите бя-
ха разпределени между най-
силните жокеи в областта – 
Павлин Ангелов, Даниел Ма-
нев, Диян Балчев и Петър 
Петров.

Шарено настроение и слънчев смях на „Голямата усмивка“
Навръх 60-годишнината от 

създаването на сатирата в 
град Генерал Тошево, за по-
редна година НЧ „Светлина - 
1941“ и Община Генерал То-
шево организира най-чака-
ния, шумен, цветен и заба-
вен детски празник - карна-
валът „Голямата усмивка“. 
Събитието отдавна се е пре-
върнало в символ на града 
ни, който традиционно оза-
рява с усмивки лицата на 
хората, по случай 1 април - 
Международен ден на хумо-
ра и шегата.

Шумната забава започна 
със символичното предаване 
на ключа на властта от стра-
на на кмета на Община Ге-
нерал Тошево Валентин Ди-
митров на сатириците и во-
дещия на събитието - Краси 
Демиров. Въпреки мрачното 
и студено време, карнавалът 
продължи с празнично шест-
вие и дефиле по площад „Бя-
лата лястовица“, а кулмина-
цията настъпи с прекрасни-
те изпълнения на повече от 
150 участника в залата на НЧ 
„Светлина - 1941“.

Млади и стари, деца и въз-
растни бяха подготвили за-
бавни, шеговити, оригинални 
и интересни костюми и пла-
кати, скечове и постановки, 
песни и танци. Веселото на-

строение в празничния ден 
беше поддържано от парад 
на шарени клоуни, хуморис-
тични герои от приказки и ви-
цове, както и от герои от го-
лямата сцена на театъра. 
Участниците се надпревар-
ваха за вниманието на пуб-
ликата и журито не само със 
своите костюми, но и с мно-
го бутафорни оръжия и ху-
мористични плакати. Фанта-
зията и майсторството, как-

то и емоцията и вдъхновени-
ето на участниците при пред-
ставянето на костюмите бяха 
оценени подобаващо.

Както всяка година, така и 
сега, на сцената на културна-
та институция публиката ви-
дя и някои много сполучли-
ви, красиви и запомнящи се 
превъплъщения на популяр-
ни образи - арабски петро-
лен шейх, кино-образ на ин-
дианката от филма „Винету“, 

Баба Яга, няколко различни 
версии на Пипи дългото чо-
рапче, пирати, циганка - га-
дателка и задължителните 
за фестивала образи на жи-
вотните от гората, сякаш то-
ку що излезли от някоя при-
казка.

За Крал на карнавала еди-
нодушно беше избран Емил 
Петров Влайков, който се 
появи преобразен като пи-
рат. Кралица на карнавала 

пък стана Камелия Кирило-
ва Пенева, която изигра бри-
лянтно ролята си на малко, 
страшно дяволче. Награда 
за най-смешен костюм беше 
връчена на III „б“ клас от СУ 
„Н. Вапцаров“, а за най-ори-
гинален костюм - на Камелия 
Каменова, която беше досущ 
като индианка.

В края на празника бя-
ха обявени и победителите 
и наградените от двата кон-
курса, включени в карнавала 
“Голямата усмивка” - за най-
забавна рисунка и за напис-
ване на хумористичен или 
сатиричен разказ, преразказ, 
анекдот или стихотворение. 
Жури в състав” Стойчо Стой-
чев и Иван Иванов присъди 
първа награда на Петър Ива-
нов. Втора и трета награда 
спечелиха съответно Дима-
на Йорданова и Бирджан Ми-
тков. Организаторите разда-
доха и три поощрителни на-
гради - на Моника Димитро-
ва, Александра Събинова и 
Михаил Кърджалийски.

В конкурса за хуморис-
тично стихотворение пър-
ва награда беше присъдена 
на Мария Денева Савова. С 
втора беше отличена Крис-
тияна Николаева Николова, 
а с трета - Михаил Тодоров 
Марков.

С редица събития 
бяха отбелязани 
60 години хумор и 
сатира в Генерал 

Тошево.
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Клубът по вдигане 
на тежести 

„Генерал Тошев“ 
влезе в Топ 3 на 

последното ДП в 
град Сливен.
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По много от всичко - усмивки, танци, песни, цветни костюми и добро настроение - това 
беше през тази година карнавалът „Голямата усмивка“.

Награда за най-масово участие:
ОУ „Хр. Смирненски“ - IV „а“ клас;
ДГ „Първи юни“ - група „Звездички“;
СУ „Н. Вапцаров“ - I „б“ клас;
ДГ „Първи юни“ - група „Усмивки“;

Най-оригинален плакат:
Група „Добруджански славей“;
ОУ „Хр. Смирненски“ - IV „а“ клас;

Най-добър арсенал от бутафорни 
оръжия:

СУ „Н. Вапцаров“ - III „а“ клас;
Общински младежки съвет;
НЧ „Ст. Караджа - 1941“ - с. Чернооково;

Най-атрактивно участие с танц:
ОУ „Хр. Ботев“ - с. Кардам;
Оркестър „Изворска мечта“ - с. Изворо-
во;
Група „Изворска мечта“ - с. Изворово;
Елена Златкова Власева като малката 
калинка;

Най-атрактивно участие с песен:
Вокална група „Жаборани“ при НЧ 
„Светлина - 1941“;
С. Мигленова, В. Симеонова и М. Атана-
сова;
Три „Жаборани“ при НЧ „Светлина - 

1941“;
НЧ „Велко Ангелов - 1940“ - с. Дропла;
ОУ „Хр. Смирненски“ - IV „а“ клас;
Народен оркестър при НЧ „Светлина - 
1941“

Скечове и постановки:
ДГ - село Спасово, група „Щурче“;
Самодейци при НЧ „Отец Паисий - 1897“ 
- с. Спасово;
Пенсионерски клуб №1 - фолклорна гру-
па „Българка“;
Пенсионерски клуб „Надежда“ - с. Чер-
нооково;

Община Генерал Тошево с помощ 
от 35 хил. лв. за МБАЛ - Добрич

Инициативата е резултат от постъпило 
искане от ръководството на областното 

болнично заведение до Общинска 
администрация

Община Генерал Тоше-
во ще подпомогне дейността 
на МБАЛ - Добрич чрез апор-
тиране на вноска и записва-
не нови акции на стойност 35 
хил. лв., осигурени от общин-
ския бюджет, от „Приходи от 
наем на земя“. С тях ще бъде 
закупен модерен ехографски 
апарат за нуждите на отделе-
нието по гастроентерология 
в болницата. Решението за 
помощта е прието с мнозин-
ство в Общинския съвет, ка-
то за това бе уведомен и ре-
сорният заместник-министър 
на здравеопазването. То из-
цяло кореспондира с жела-
нието на общинското ръко-
водство да инвестира собст-
вени средства за нуждите на 
здравеопазването в региона. 
По този начин жителите както 
на общината, така и на цяла-
та област ще получат адек-
ватното медицинско обслуж-
ване в областното гастро от-
деление.

За сведение, през 2017 го-
дина в областното лечебно 
заведение са хоспитализира-
ни 1303 пациенти от Генерал 
Тошево, което доказва на-
товареността на лекарите и 
обслужващата апаратура за 
стационарно лечение.

В момента Община Гене-

рал Тошево притежава 28 
111 поименни акции, пред-
ставляващи 3,35% от капи-
тала на „МБАЛ Добрич“ АД. 
След апортиране на вноска-
та в размер на 35 хил. лв. то-
зи процент ще се увеличи.

Все повече са случаите с 
страната, когато общините 
имат отговорна социална по-
литика и намират законови 
механизми да подкрепят бол-
ничните и медицинските за-
ведения, които ги обслужват. 
Въпреки централизирания 
им характер по отношение на 
приходи и разходи, Търгов-
ският закон дава възможност 
на общините да увеличават 
притежаваните в дружества-
та акции, чрез записване на 
нови акции, след решения на 
общинския съвет.

В края на миналата годи-
на Община Крушари подпо-
могна болницата с финансо-
ва помощ в размер на 5 000 
лева, а Община Тервел се 
ангажира със закупуването 
на артроскоп-прецизна тех-
ника за отделението по орто-
педия. Стойността на апара-
та е 24 000 лева, а първата 
вноска от 12 000 лева вече е 
преведена, като съвсем ско-
ро ще бъде преведен и вто-
рият транш от сумата.

Подобни изпълнения са истинска наслада на окото. На много такива станаха свидетели зрители-
те на стадиона в село Кардам по време на турнира по конен спорт, в памет на доц. Тодор Тодоров.
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60 години хумор и сатира в град Генерал Тошево
Миналата седмица пре-

мина под знака на събития-
та, свързани с 1 април. Меж-
дународният ден на хумора 
и шегата отдавна заема по-
специално място в живота и 
сърцата на хората от нашия 
роден край. Небезизвестен 
факт е, че преди години Ге-
нерал Тошево е бил познат 
в цялата страна като Малко-
то Габрово. Е, вече времето 
е оставило своя отпечатък и 
сега реалностите са малко 
по-различни, но спомените 
от миналото все още са яр-
ки и не избледняват.

Тази година датата 1 ап-
рил беше малко по-специ-
ална, защото се отбелязват 

точно 60 години от създава-
нето на сатирата в град Ге-
нерал Тошево. В тази връз-
ка бяха организирани реди-
ца мероприятия, свързани с 
дните на хумора. Празнич-
ната програма през юбилей-
ната 2019 г. не беше прето-
варена със събития и в нея 
нямаше нищо излишно. По-
скоро беше съдържателна и 
изпипана.

Още на 25 март във фо-
айето на НЧ „Светлина - 
1941“ беше открита фото-
изложбата „60 години То-
шевска сатира“. Снимките 
разкриха пред гражданите 
един стар и позабравен свят 
на смях и забавление, но в 

същото време и толкова по-
знат от недалечното мина-
ло. Изложбата представи 
доста изчерпателно усили-
ята на десетки ентусиазира-
ни изпълнители, които в ня-
когашните трудни времена 
са се борили с преодолява-
нето на обществените недъ-
зи, за да бъдат признати ка-
то носители на безспорни и 
категорично ясни житейски 
и граждански позиции. Всеп-
ризнат факт е, че в страна-
та е нямало друг самодеен 
колектив със свой автор и 
ръководител, какъвто е бил 
Георги Шивачев. Нямало е и 
друг град, който се е утвър-
дил с успехите си като Мал-

кото Габрово.
На 26 и 27 март чита-

лищната библиотека прове-
де две тематични срещи за 
дните на хумора. Първата - 
„Усмихни се и светът ще се 
усмихне на теб“ беше про-
ведена с учителите в пен-
сионна възраст, а втората - 
„Смехът е здраве“ - с учени-
ци от СУ „Н. Вапцаров“ и ОУ 
„Хр. Смирненски“ в града.

На 28 март се състоя тър-
жеството по случай 60 годи-
ни Тошевска сатира. Пре-
ди комедийната постановка 
„За снахите и свекървите“ 
на Самодеен театрален ко-
лектив „Георги Шивачев“, на 
сцената се появиха много от 
самодейците, които през го-
дините са спомогнали за ут-
върждаването на Сатирич-
ния колектив. Разказани бя-
ха много интересни случки, 
почетени бяха добри при-
ятели и най-важното - зас-
видетелствано беше ува-
жението към труда на де-
сетките самодейци, остави-
ли трайна диря в културната 
история на града ни.

Винаги ще се помнят име-
ната на такива доказани ар-
тисти като Георги Шивачев, 
Стефан Иванов, Боян Ден-
чев, Милан Миланов, Димо 
Димов, Коста Иванов, Добри 
Митков, Георги Рашков, То-
дор Георгиев, Стойчо Стой-
чев, Добри Миланов, Пеньо 
Радев, Иван Христов, Геор-
ги Пенев, Георги Гълчавов, 

Николай Георгиев, Иван Ма-
нев, Тодор Тодоров, Кольо 
Тодоров, Петър Иванов, Ди-
митър Кръстев, Светозар 
Нонев, Румен Рашков, Боян-
ка Хаджиева, Марина Хан-
джиева, Тодор Киров, Иван-
ка Димова и много, много 
други, които покоряваха с 
изпълненията си публиката 
и я „караше чрез смеха да 
мисли“.

Първият успех на Сати-
ричния колектив е през да-
лечната 1964 година, когато 
в София с постановката на 
Георги Шивачев „Вдън гори-
те тилилейски“ е спечелен 
първия златен медал. Точ-
но в Генерал Тошево е съз-
даден и първият в страна-
та регионален клуб на ху-

мориста. За празниците на 
хумора и шегата в града ни 
често гостуват светила ка-
то Стоянка Мутафова, Геор-
ги Парцалев, Мирон Иванов, 
Петко Райков, Алберт Ан-
жел, Борис Димовски и мно-
го други.

Сега за 1 април в Генерал 
Тошево се организира един-
ствено карнавалното шест-
вие „Голяма усмивка“. От 
миналата година е възроден 
и самодейния театрален ко-
лектив. Но би било някак ху-
баво, частично поне, стара-
та сатирична слава на града 
ни да бъде възродена. Въз-
можностите и предпостав-
ките за това ги има. Просто 
трябва да бъдат оползотво-
рени по-най добрия начин.Стойчо Стойчев изнесе кратко слово по случай празника.

Десетки граждани с интерес разглеждаха снимките от 
изложбата „60 години Тошевска сатира“, наредена в НЧ 

„Светлина - 1941“.

Последната среща от инициативата „Децата и съда“ се 
състоя в кабинета по мултимедия в ОУ „Хр. Смирненски“ и 

премина при голям интерес.

Анотнио Митков (вляво) и Самуил Иванов се представиха отлично на регионалния етап на 
състезанието „Млад фермер“. Между учениците е техният ръководител Грациела Андреева.

По повод Международ-
ния ден на хумора и шега-
та и 60 години сатира в гра-
да ни, публикуваме едно от 
емблематичните сатирич-
ни стихотворения на Геор-
ги Шивачев, което звучи та-
ка актуално и повече от 30 
години след неговото на-
писване.

„Строители“
Назад във памтивека,
в прастар палеолит,
предците на човека
строели мегалит.
И ери оттогава
науката брои -
за чудо и за слава
строеното стои!

Строели пирамиди
и храмове край Нил -
диви се, който види,
на който е строил.
Строили във Елада,
строители в древен Рим -
строеното не пада
зидът е нерушим.
И ний строиме днеска

по планове и срок,
но чезне като в треска
прекрасния урок.
И къртят се мазилки,
пропуква се панел
и гълтаме горчилка
по нашенски модел!

Георги Шивачев, 
1986 г.

Отлично представяне на „Млад фермер“
През миналата седми-

ца в град Долни Дъбник, об-
ласт Плевен, се проведе ре-
гионалният етап за Север-
на България на състезани-
ето „Млад фермер“. В над-
преварата участие взеха 81 
ученици от 28 професионал-
ни гимназии, които подготвят 
специалисти в направления-
та земеделие, механизация 
и ветеринарна медицина. 

Сред тях бяха и възпитани-
ците на Професионална гим-
назия по земеделие „Тодор 
Рачински“ - град Генерал То-
шево, които отново се пред-
ставиха повече от впечатля-
ващо.

Антонио Митков спечели 
три златни медала и злато в 
модул „Механизация на сел-
ското стопанство“, а Самуил 
Иванов грабна две бронзо-

ви отличия и бронз в модул 
„Растениевъдство“.

Състезанието протече в 
два етапа. В първия ден, 
веднага след откриването, 
учениците от направление 
животновъдство се съревно-
ваваха в доене, което се из-
върши в кравеферма в село 
Крушовица. В направление 
растениевъдство пък учас-
тниците трябваше да раз-

познават 30 вида семена - 
зеленчукови, бобови и жит-
ни. В направление механиза-
ция се решаваха електронни 
листовки за достъп до упра-
вление.

Вторият ден предложи на 
учениците от различните на-
правления изпит за майстор-
ско управление на трактор с 
прикачен инвентар, резитба 
на овошки и разпознаване на 
30 вида фуражи.

В национален мащаб то-
зи форум е доста значим за 
професионалното образова-
ние в сферата на земедел-
ските училища. Във всяко 
от направленията има неза-
висима комисия, която е от 
експерти от научни институ-
ти и от Аграрен университет 
- Пловдив. Участват и земе-
делски производители от об-
ластта. Аграрния универси-
тет в Пловдив пък дава въз-
можност на победителите да 
продължават образованието 
си при тях.

Организатор на инициати-
вата, която се провежда за 
10-ти път е Министерството 
на образованието и науката. 
Заключителният етап на на-
ционалното състезание ще 
се състои на 23-25 април в 
Добрич.

Инициативата „Децата и
съда“ приключи успешно

На 26 и 27 април се със-
тояха последните две сре-
щи от инициативата на Райо-
нен съд - град Генерал Тоше-
во „Децата и съда“. Домакин 
на финалните образователни 
уроци беше ОУ „Хр. Смирнен-
ски“ в града. Преди това лек-
торът Димо Водкаджиев посе-
ти училищата в Красен, Спа-
сово, Преселенци, Кардам и 
СУ „Н. Вапцаров“ в Генерал 
Тошево, изнасяйки лекции за 
съда и съдебната система в 
Република България. Обра-
зователната кампания сред 
учениците в нашата община 
се реализира с подкрепата на 
Регионалното управление по 
образованието град Добрич.

Втората част от кампания-
та ще се състои от изложба 
на рисунки, които децата от 
учебните заведения ще на-
рисуват и предоставят на Ра-
йонен съд - град Генерал То-
шево за оценяване. Темата е 
свързана със съдебната сис-

тема и те могат да изобра-
зят на платното всичко оно-
ва, което им навява асоциа-
ция със съда. Награждаване-
то на отличените творби ще 
се състои на 16 април - Деня 
на Българската Конституция 
и професионален празник на 
юристите. Тогава учениците 
ще имат и възможността да 
разгледат сградата на съда и 
заседателните зали.

„През последните десет 
дни имах възможността да се 
срещна с над 300 деца. Това 
бяха ученици от четвърти до 
седми клас. Всяка една сре-
ща беше повод за много по-
ложителни емоции. Възхи-
тен съм от децата и от тяхно-
то сериозно отношение, гово-
рейки за съдебната система в 
България. Впечатлен съм от 
знанията, интересите и въ-
просите, които ми бяха зада-
дени. За мен беше чест“, спо-
дели лекторът Димо Водка-
джиев.
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„Иновативни заедно за устойчив селски туризъм“
Това е заглавието на проек-

та, който спечели СНЦ „МИГ 
Балчик - Генерал Тошево“ 
за подготвителни дейности 
за вътрешнотериториално и 
транснационално сътрудни-
чество по подмярка 19.3 „Под-
готовка и изпълнение на дей-
ности за сътрудничество на 
местни инициативни групи“ от 
мярка 19 „Водено от общно-
стите местно развитие” от ПР-
СР 2014 - 2020 г.

Територията на МИГ Бал-
чик - Генерал Тошево се на-
мира в регион с изключител-
но благоприятни условия за 
развитие на дейности насоче-
ни към създаването на един 
интегриран туристически про-

дукт, насочен към широк кръг 
от потребители на национал-
но и международно ниво. Бли-
зостта на морски курорти и 
развитието на летния туризъм 
са изключителна предпостав-
ка за използването на създа-
дения в годините туристопо-
ток и насочването му към но-
ви форми на интегриран мес-
тен туризъм, базиран на тра-
дициите, местните продукти, 
природните дадености, кул-
турата и историята на терито-

рията от вътрешността.
Територията на МИГ Бал-

чик - Генерал Тошево не успя-
ва в достатъчна степен да из-
ползва своите ендогенни ре-
сурси за социално-икономи-
ческото си развитие. Освен 
това, целевата територия не 
успява в достатъчна степен 
да се възползва от благопри-
ятното си географско положе-
ние спрямо големи урбанизи-
рани центрове - близостта до 
областните градове Добрич и 
Варна и курортите от черно-
морското крайбрежие.

Целта на бъдещия проект 
за транснационално сътруд-
ничество е: Развитие на ин-
тегриран селски туризъм на 

територията на МИГ Балчик - 
Генерал Тошево.

Дейностите по проекта 
включват:

1. Стартиране на проекта;
2. Информиране и публич-

ност за стартиране на проек-
та;

3. Подготовка и разработва-
не на проект за транснацио-
нално сътрудничество;

4. Провеждане на срещи - 
посещение на потенциалните 
партньори;

5. Дейности по публичност 
и информираност относно 
междинните резултати от про-
екта;

6. Провеждане на работна 
/ информационна среща с он-
лайн включване на партньо-
рите по проекта;

7. Дейности по публичност 
и информираност във връзка 
с приключването на проекта;

8. Официално приключване 
на проекта;

9. Координация на изпъл-
нението на подготвителните 
дейности.

Очакваните резултати от 
настоящия проект за подгот-
вителни дейности са следни-
те:

1. Подписано споразумение 
за партньорство;

2. Разработен проект за 
транснационално сътрудни-
чество с който МИГ ще кан-
дидтсва по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение на 
дейности за сътрудничество 
на местни инициативни групи“ 
от мярка 19 „Водено от общ-
ностите местно развитие” от 
ПРСР 2014 - 2020 г.

Бъдещият проект за съ-
трудничество Сдружението 

очаква да доведе до следни-
те резултати:

1. Разработване на марке-
тингов микс за интегриран ту-
ристически продукт за терито-
рията на МИГ;

2. Разработване на съвмес-
тен маркетинг с партньорите 
по проекта.

Дейностите в бъдещи-
ят проект за транснационал-
но сътрудничество ще бъдат 
уточнени с партньорите по 
проекта в предстоящите сре-
щи. Потенциални партньори 
по проекта са: Асоциация за 
развитие на селските райони 
Кампиня де Херес , която има 
опит в изпълнение на про-
екти за сътрудничество, ка-
то през настоящия програмен 
период участва в проект „Раж-
дане на идеи““ по програма 
Еразмус +. И местна инициа-
тивна група Л‘Алтра Романя 
(Gruppo Azione Locale L’Altra 
Romagna), Италия, която има 
много голям опит в управле-
ние на проекти за сътрудни-
чество. Освен по ЛИДЕР, е 
изпълнявала проекти по про-
грамите Леонардо да Винчи, 
INTERREG и EACEA.

При подготовката на проек-
та се търсеха МИГ, които опе-
рират в сходни условия (бли-
зост до градски центрове и/
или курорти с развит масов 
туризъм) с опит в мобилизи-
рането на своите ендогенни 
ресурси за интегрирано пред-
лагане на територията. Парт-
ньори, които да предложат 
примери за диверсификация 
на дейностите на земеделски-
те стопани от своите терито-
рии, включително в туристи-
ческите дейности, както и при-
мери за хоризонтална и вер-
тикална интеграция в храни-
телната верига. От партньо-
рите очакваме да споделят 
опит и ноу хау в разработва-
нето на техните територии в 
мултифункционални райони.

Социален проект обхваща
над 60 уязвими семейства
Община Генерал Тошево продължава реализирането 

на проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно 
можем да продължим”, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансиран от Европейският съюз чрез 

Европейски социален фонд.
От 01.01.2019 година от-

ново стартира интегрира-
ната услуга „Предоставяне 
на психологическа подкре-
па и консултиране на бъде-
щи и настоящи родители за 
формиране и развитие на 
родителски умения“.

До настоящият момент 
са обхванати над 60 семей-
ства и техните деца от уяз-
вимите групи. Груповите и 
индивидуалните консулта-
ции, които се предоставят 
ежеседмично от специали-
стите по проекта в консул-
тативните центрове в ДГ 
„Пролет“ гр. Ген. Тошево и 
ДГ с. Василево, спомагат 
за интеграцията на риско-
вите групи - развиват роди-
телските и социалните уме-
ния - общуване, изготвяне 
на семейния бюджет, тър-
сене на работа, улеснява-
не на достъпа до различ-

ните институции, семейно 
планиране, контрацепция, 
превенция от предаване на 
болести по полов път, как-
то и детско здравеопазва-
не и др.

Продължава и предос-
тавянето на интегрираната 
услуга „Здравна консулта-
ция за деца“, като за малчу-
ганите остава най-вълнува-
що посещението при стома-
толога д-р Б. Везенков.

Предвижда се специали-
стите от мобилния екип - 
социален работник, юрист, 
психолог, гинеколог, педиа-
тър, медицинска сестра да 
предоставят индивидуални 
и групови беседи освен в 
консултативните центрове 
и в по-големите населени 
места в общината, с оглед 
пълен обхват на уязвимите 
групи и превенция на соци-
алното изключване.

Момент от пресконференцията, на която беше представен проектът.

Преди броени дни приключи обновяването на плочника 
пред входа на детската градина в с. Спасово. Освен него, 
със средства, осигурени от общинския бюджет, се освежи 
кухненският блок в забавачницата. Монтиран бе и покрив 
от поликарбон към едно от обслужващите помещения в 

сградата. Общата сума за строително-монтажните работи 
е 11 944, 80 лв. с ДДС.

Крат К и  н о в и н и
Разпространител на пор-

нофайлове с непълнолетни, 
е получил наказание от 1 го-
дина пробация, 100 часа без-
възмезден труд и 200 лева 
глоба, след одобрено от съ-
да споразумение с Районна-
та прокуратура в Генерал То-
шево.

С постигнатото споразуме-
ние, 25-годишният Пламен Д. 
е приел да търпи наказание 
от 12 месеца задължителна 
регистрация по настоящ ад-
рес, задължителни периодич-

ни срещи и подписване пред 
пробационен служител.

Пламен Д. е успял да раз-
пространи до множество по-
требители в интернет 97 фай-
ла с порнографско съдържа-
ние, за създаването на които 
били използвани лица, нена-
вършили 18 години. Това ста-
нало на 30 декември 2016 г. 
Освен за разпространение, 
мъжът е бил уличен и в съх-
раняването на 665 фото и ви-
деофайла със същото съдър-
жание.

Въпреки сушата посевите
са в добро състояние

Въпреки продължаващо-
то засушаване в Добруджа 
състоянието на около 48% от 
пшеничените посеви се оце-
нява от областната комисия 
по зърнопроизводство като 
„средно“. Според специали-
сти, ако в близките две сед-
мици не паднат стопански 
значими валежи, които да по-
добрят запасите от влага и да 
благоприятстват развитие-
то на пшеницата, резултати-
те ще се влошат. Според най-
песимистичните прогнози мо-
же да се стигне и до разора-
ване на площи, но към мо-
мента такъв вариант не стои 
на дневен ред.

Добрите новини са, че по-
ради преобладаващо ниски-
те температури в масивите 
не са констатирани болести, 
а развитието на плевелите е 
забавено. Няма и опасност от 
полски мишки като в отделни 
полета са установени до две-
три активни колонии на декар, 
сочи обследването.

Добруджа е традиционен 
лидер в производството на 
пшеница като новата рекол-
та се очаква от 1 300 520 де-
кара. През миналата година 
земеделските стопани в ре-
гиона произведоха около 650 
000 тона зърно от 1 200 000 
декара.Покана за събрание

Управителният съвет на Кооперация „ВЗКАЧС Генерал 
Тошево“, град Генерал Тошево, ул. „Ал. Димитров“ №1, 
свиква редовно годишно-отчетно Общо събрание, което 
ще се проведе на 12 април 2019 г. (петък) от 17:00 часа в 
зала „Дора Габе“ на III етаж на сградата на Общинска адми-
нистрация - град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5.

Ако не се явят необходимият брой членове, събрание-
то ще се проведе един час по-късно (18:00 часа), при съ-
щия дневен ред и на същото място, независимо от броя на 
присъстващите.

Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат пре-
доставени за разглеждане на членовете на Общото събра-
ние след 1 април 2019 г. в офиса на кооперацията по седа-
лище и адрес на управление.

Управителен съвет на 
Кооперация „ВЗКАЧС Генерал Тошево“

По к а н а  з а  с ъ б ра н и е
Управителният съвет на ЗК „Пастир“ - град Генерал Тошево 

свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание, кое-
то ще се проведе на 20 април 2019 г. от 09:00 часа в НЧ „Иван 
Вазов“ - град Генерал Тошево, кварта Пастир, при следния дне-
вен ред:

1. Вземане на решения за прекратяване на членствени пра-
воотношения с член-кооператори, включително изключване на 
член-кооператори, изслушване на постъпили молби за изтегля-
не на дялов капитал. Утвърждаване решения на Управителния 
съвет за приемане на нови членове.

2. Отчет на Управителния съвет за годишната дейност на ко-
операцията за 2018 г.

3. Отчет на Контролния съвет за 2018 г.
4. Вземане на решение за одобряване на отчета на Управи-

телния съвет за годишната дейност за 2018 г.
5. Вземане на решение за приемане на годишния финансов 

отчет за 2018 г.
6. Вземане на решение за одобряване на отчета на Контрол-

ния съвет за 2018 г.
7. Вземане на решения за разпределение на печалбата за 

2018 г.
8. Вземане на решение за работата на кооперацията през 

2019 г.
9. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на 

Председателя на кооперацията и на членовете на Управителния 
и на Контролния съвет поради изтичане на мандата.

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на 
Председателя на кооперацията и на членовете на Управителния 
и на Контролния съвет за изтеклия мандат.

11. Вземане на решение за изменение и допълнение на Уста-
ва на кооперацията.

12. Определяне броя на членовете на Управителния и на Кон-
тролния съвет.

13. Избор на членове на Управителния съвет и подгласници.
14. Избор на Председател на кооперацията.
15. Избор на членове на Контролния съвет и подгласниците.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се 

проведе един час по-късно (10:00 часа), при същия дневен ред и 
на същото място, независимо от броя на присъстващите, съглас-
но чл. 17, ал. 2 от ЗК.

Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоста-
вени за разглеждане на членовете на Общото събрание след 5 
април в офиса на кооперацията по седалище и адрес на упра-
вление.

Управителен съвет на ЗК „Пастир“
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СКВТ „Генерал Тошев“ направи фурор в Сливен
Между 16 и 20 март в спортна 

зала „Васил Левски“ в град Сли-
вен се проведе първият кръг 
на Държавното лично-отборно 
първенство по вдигане на те-
жести за всички възрастови гру-
пи. Надпреварата е включена 
в спортния календар на родна-
та федерация и в нея участие 

взеха представители от всички 
центрове в страната. В рамки-
те на четири, дни градът на 100-
те войводи, прие повече от 350 
щангиста от най-добрите клу-
бове.

Сред тях бяха и общо 10 

момчета от Спортен клуб по 
вдигане на тежести „Генерал 
Тошев“ - град Генерал Тошево 
с треньор Димитър Димитров. 
Във възрастова група „Момчета 
до 13 години“ тимът ни участва 
със седем щангиста, а в „Кадети 
до 15 години“ - с три.

Момчетата до 13 години на-

правиха абсолютен фурор със 
своето представяне и заслуже-
но се наредиха на трето мяс-
то във временното класира-
не. Възпитаниците на Димитър 
Димитров останаха единствено 
зад изключително силните шко-

ли на клубовете „Георги Мар-
ков“ от Бургас и „Русе“ - Русе.

СКВТ „Генерал Тошево“ спе-
чели повече точки от именити 
отбори като „Черноморец“ (Бур-
гас), „Херкулес“ (София), „Ма-
рица“ (Пловдив), „Черно море“ 
(Варна). „Добруджа“ (Добрич) и 
домакините от „Сливен“. Пока-

зателно за страхотното пред-
ставяне на нашите момчета е 
фактът, че те намериха място в 
призовата тройка в конкуренци-
ята на 20 клуба от цялата стра-
на с история и традиции в този 
спорт.

Най-радостното е, че от ми-
налата година (когато всъщност 
е създаден и СКВТ „Генерал То-
шев“), Българска федерация по 
вдигане на тежести предприе 
стратегически курс към попу-
ляризиране на този спорт сред 
младото поколение и в Държав-
ните първенства вече участват 
най-малките щангисти - 13 го-
дишните. Именно в тази въз-
растова група отборът от на-
шия град постига сериозни ре-
зултати.

Най-добро класиране в Сли-
вен направи Росен Иванов, кой-
то остана на второ място в кат. 
до 45 кг. В същата категория Ра-
мис Рамисов остана на четвър-
то място. В кат. + 61 кг. Георги 
Тодоров завърши на пета по-
зиция. При най-леките в кат. 30 
кг. Алдин Неазиев и Иван Ста-
ниславов останаха съответно 
шести и девети. Мелих Рамада-
нов в кат. 35 кг. зае 8 място, а 
Мартин Маринов в кат. 40 кг. ос-
тана седми. Така в крайното от-
борно класиране тимът събра 
общо 410 точки, които бяха на-
пълно достатъчни за класиране 
в Топ 3 на надпреварата.

Във възрастова група „Каде-
ти до 15 години“ отборът на „Ге-
нерал Тошев“ се състезава с 
трима представители: Иън Хар-
тунг в кат. 49 кг. завърши на 7 
място, Есер Исмаил в кат. 55 кг. 
също остана седми, а Бейхан 
Исметов в кат. 61 кг. завърши 
на 4 позиция.

Следващото състезание е 
Държавното лично първенство, 
което ще се проведе на 20 май 
в Хасково.

Отборът по вдигане на тежести „Генерал Тошев“ е готов за още по-добри резултати в 
следващите състезания.

- До какво доживяхме! Представи си само: моята внучка 
живее с някакъв младеж без да са подписали.

- Добре си ти! Моят внук се е подписал и живее с няка-
къв мъж.

Две баби си говорят и едната пита другата:
- Колко тежиш?
- 70 килограма с очилата.
- А без тях?
- Не мога да видя кантара без очилата.

* * *
Две баби си говорят на пейката пред блока:
- Пък моя внук вчера хванал някакви покемони...
- Тюх, да им са не види! Днешните моми срам нямат! Ама 

познавам добър доктор...

Виц на броя

Изгодни оферти
НАЕМАМ земеделска земя в землището на община Гене-

рал Тошево. Изплащам годишна рента в размер на 110 - 130 
лева в зависимост от категорията и местоположението на зе-
мята. Телефон за връзка: 0887/ 217 411.

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

ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100 кв. 
м. и прилежащо дворно място 100 кв. м. Цена по договаряне. 
Телефони за връзка: 0877/167-883. 0888/430-187.

ТПК „ТРУД“ отдава помещения под наем в сградата на ад-
министрацията на ул. „Трети март“ №5, 2 етаж. За справки: 
05731/23 22.

ТЪРСЯ квартира за възрастен мъж в къща с вътрешна ба-
ня и тоалетна. За справки: 0877/807-644.

Рекорден брой участници в Баскетфест 2019
От 1 до 4 април град Ге-

нерал Тошево е домакин на 
15-то издание на Национа-
лен баскетфест. В мащабна-
та надпревара участие взе-
мат внушителните 34 отбора 
от цялата страна - 11 при мо-
мичетата и 24 при момчетата. 
Всички срещи от баскетболния 

фестивал се играят в Спортна-
та зала на СУ „Н. Вапцаров“ и 
на спортната площадка за во-
лейбол и баскетбол в централ-
ния градски парк.

През тази година в меропри-
ятието мерят сили изключи-
телно силни баскетболни шко-
ли като „Черно море“ (Варна), 

„Дунав“ (Русе), „Черноморец“ 
(Бургас), „Етър“ (В. Търново), 
„Берое“ (Ст. Загора), „Тунджа“ 
(Ямбол), „Светкавица“ (Търго-
вище). „Вихър“ (Асеновград) и 
много други. В момента в Ге-
нерал Тошево има повече от 
300 деца от цялата страна, 
които превръщат баскетфеста 

в истински празник на спорта.
Инициативата на родната 

федерация цели популяри-
зирането на този спорт сред 
младото поколение, чрез ма-
сови прояви на открито, които 
да стимулират децата в най-
ранна възраст да спортуват 
активно.

Това са момичетата, които се представиха чудесно на 
фолклорния конкурс в Стара Загора „Орфеево изворче“.

Силно представяне на
„Орфеево изворче“

За поредна година моми-
четата от школата „Фолклор-
ни традиции“ към ЦПЛР - Цен-
тър за работа с деца - град Ге-
нерал Тошево, с ръководител 
Веселина Куцарова, се пред-
ставиха много добре на Нацио-
налния детски фолклорен кон-
курс „Орфеево изворче“ в Ста-
ра Загора.

Събитието се организира от 
националния музикално-фол-
клорен съюз „Орфеево извор-
че“. Това е сдружение на пре-
подаватели по музика, фол-
клористи и хора, които обичат 
българската народна музика, а 
целта на този съюз е да издир-
ва млади таланти, които изуча-
ват музикалния фолклор. Кон-
курсът е с най-дългата история 
и е един от най-големите му-

зикално-фолклорни форуми в 
България. Никой друг такъв не 
се провежда на пет различни 
сцени едновременно в продъл-
жение на два дни. Тази година 
участниците бяха над 1000, ка-
то само в категорията народно 
пеене - индивидуални изпъл-
нители се явиха над 250.

С дипломи за отлично пред-
ставяне бяха удостоени Цве-
телина Станимирова Марко-
ва и Женя Иванова Бучекчие-
ва във втора възрастова гру-
па. Диплом и бронзов медал в 
пета възрастова група спечели 
Станислава Михайлова Йорда-
нова. Много добре се предста-
виха и Гергана Иванова Нова-
кова и Мелиса Хасан Мехмед 
в трета и четвърта възрасто-
ва група.


