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Баба Марта бързала, мартенички вързала
На 1 март Баба Марта на-

вести Общинска администра-
ция - град Генерал Тошево и 
поздрави кмета Валентин Ди-
митров, неговите заместници 
и всички служители. Инициа-
тивата е НЧ „Светлина - 1941“ 
в града.

Закичвайки традиционната 
червено-бяла мартеница на 
кмета Валентин Димитров, Ба-
ба Марта пожела успех, благо-
получие и просперитет на ця-
лата община, здраве и усмив-
ки на всички граждани и по-
светли дни.

Според легендите първа-
та мартеница е направена от 
Ахинора, жената на хан Ас-
парух, през втората половина 
на седми век, когато Аспарух 
преминал Дунава и открил за 
българите земите около Бал-
кана. Ахинора дълго чакала 
своя любим и накрая завър-
зала на крачето на лястовичка 
пресукан бял и червен конец 
и пуснала птичката да преда-
де посланието й за здраве и 
любов.

Точно с такива послания, 
с много усмивки и ведро на-
строение Баба Марта накичи с 
ръчно направени мартенички 
служителите на Общинска ад-
министрация и граждани, след 

което продължи по пътя си 
към детските градини в града.

Малко по-късно деца от Об-
щински младежки съвет вър-
заха голяма мартеница на 
входа на сградата на общи-

ната с надеждата тя да доне-
се здраве на всички. За поред-
на година и едно от дървета-
та в центъра на града беше ук-
расено с малки и големи мар-
теници.

Нови 
възможности по 
проект за близо 

50 000 лева.
2 стр.

„За да я има 
България“.

2 стр.

Петър 
Курумбашев 

посети Генерал 
Тошево.
4 стр.

По традиция рано сутринта на 1 март Баба Марта накичи с мартеничка първо кмета на Об-
щина Генерал Тошево Валентин Димитров и пожела здраве и благоденствие.

ЖП спирката в града вече
е общинска собственост

Деактуването на сградата от държавна в 
общинска собственост стана факт след 

решение на Министерския съвет
Община Генерал Тоше-

во придоби собствеността 
върху бившата вече ЖП га-
ра (в момента спирка), коя-
то се намира на бул. „Добри 
Орлов“ в града. Прилежа-
щият терен, който е с площ 
от 598 кв. м, също става об-
щинска собственост. Така, 
освен сграда на два етажа, 
със застроена площ от 319 
кв. м., общината става соб-
ственик и на земята около 
емблематичната сграда.

След промяната на соб-
ствеността - от държавна в 
общинска, сградата ще бъ-
де изцяло реновирана, като 
на втория етаж ще се обо-
собят помещения за нуж-
дите на общинска адми-
нистрация. Съобразно об-
ществената потребност и 
изпълнението на транс-
портната схема на БДЖ, 

ще бъде запазена и обнове-
на чакалнята за пътуващи, 
която в бъдеще ще се под-
държа от Община Генерал 
Тошево.

Припомняме, че инициа-
тивата за прехвърляне на 
собствеността на насто-
ящата ЖП спирка от държа-
вата върху общината, дой-
де след множество запитва-
ния от граждани за окаяно-
то състояние на двуетаж-
ната постройка в центъра 
на града. По настояване на 
кмета на общината и след 
решение на Общинския съ-
вет бяха предприети всич-
ки необходими действия, 
включително и срещи с ръ-
ководството на Национална 
компания „Железопътна ин-
фраструктура“, които дове-
доха до положително раз-
витие на въпроса.

Така изглежда в момента сградата на ЖП гарата в гра-
да. След като вече е общинска собственост, тя ще бъде 
ремонтирана и ще придобие нов облик.

„Добруджа търси таланти“
На 18 март 2019 година в 

залата на Народно читали-
ще „Светлина - 1941“ - град 
Генерал Тошево ще се про-
веде кастинг за първото из-
дание на шоуто „Добру-
джа търси таланти”. Над-
преварата се реализира 
от Народно читалище „До-
брич-2017“ - град Добрич, 
под патронажа на Краси-
мир Кирилов - Областен 
управител на Област До-
брич.

Кастингът за участие за-
почва от 15:00 часа за де-
ца и от 17:00 часа за въз-
растни. Възрастови огра-
ничения няма.

Изпълнителите имат 
пълна творческа свобода 
и са допустими изпълнения 
във всички жанрове, изку-
ства и пърформанси. Вре-
метраенето пък трябва да 
е ограничено до 5 минути. 
Всеки изпълнител трябва 
сам да си осигури акомпа-

нимент и всички необходи-
ми пособия.

Победителите ще вземат 
участие в заключителния 
тур заедно с победители-
те от другите общини в об-
ластта. Наградният фонд 
включва безплатен запис 
на песен в студио и много 
други награди.

Формуляр за участие и 
декларация се попълват 
предварително от всички 
участници, индивидуални 
и групови, след това изпра-
тени на адрес: svetlina_gt@
abv.bg или на място в адми-
нистрацията на НЧ “Свет-
лина - 1941“ - град Генерал 
Тошево. Не се изисква так-
са за участие. Кастингът и 
шоуто ще бъдат излъчва-
ни на живо по интернет от 
„Регионална телевизия До-
брич - телевизията на Доб-
руджа“. За повече инфор-
мация: тел.: 0895/776 216 и 
0895/776 210.

Вечна слава и поклон пред героите,
отдали живота си за свободна България!

С поклонение пред три от 
паметниците в град Гене-
рал Тошево - на Император 
Александър Втори, на Гене-
рал Стефан Тошев и на Ва-
сил Левски беше отбелязана 
годишнината от Освобожде-
нието на България. На слън-
чевия 3 март кметът на Об-
щина Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров, предсе-
дателят на Общински съвет 
Христо Павлов, заместник-
кметовете Георги Георгиев 
и Деян Димитров, служители 
от общинска администрация, 
представители на политиче-
ски партии и движения, кул-
турни и образователни ин-
ституции и много признател-
ни граждани и ученици по-
ложиха венци и цветя пред 
трите паметника в знак на 
признателност към героите, 
загубили своите животи за 
свободата на родината.

На 3 март - Националния 

празник на България всички 
ние отбелязваме възкресени-
ето на българската държава, 
която близо 500 години е без 
своя политическа и духовна 
свобода. На 3 март празну-
ваме най-големия национа-
лен празник в съвременната 
ни история. Денят на Осво-
бождението на България от 
османско владичество. След 
започналата Руско-турска 
война през 1877 г., обявена 
с манифест в Кишинев от им-
ператор Александър II, на 3 
март през 1878 г. е подписан 
Санстефанският мирен дого-
вор между Русия и Османска-
та империя, който слага край 
на войната. Със Санстефан-
ския мирен договор България 
възкръсва отново на картата 
на Европа.

3 март е символ на новото 
начало, на надеждата и въз-
кресението. Денят, който ни 
напомня кои сме и по какъв 

път сме стигнали до тук! А 
пътят до свободата премина-
ва през окървавените въста-
ния и завери, през словото на 
Апостола, през Батак и Шип-
ка, през мъката и сълзите на 
хилядите майки! Най-велики-
те синове на България отда-
ват живота си, за да имаме 
днес изконното човешко пра-
во да бъдем свободни и да се 
наричаме българи!

На 3 март преди 141 годи-
на народът ни се съвзема от 
пепелта на историята и въз-
кръсва като нация. Българ-
ското летоброене започва 
отново! Днес всички ние има-
ме морална отговорност към 
саможертвата на загиналите 
и към паметта на предците 
ни, които ни задължават да 
пазим от посегателства за-
вещания от Апостола идеал 
за чисто и свято отечество. А 
то най-напред започва в сър-
цата ни!
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 Красимир Янков и Даниел Йорданов - народни пред-
ставители от Добрички многомандатен избирателен 
район, отново уважиха с присъствие шах турнира, кой-
то се провежда вече няколко години в село Кардам. И 
двамата депутати разиграха по една партия на най-
древната игра, като с радост отбелязаха, че подобни 
инициативи не се случват често в добричките села и 
затова трябва да бъдат поощрявани.

Тази година в шах турнира в село Кардам взеха учас-
тие 6 отбора, а присъствието на играчи от Русия на-
прави състезанието по комбинативен ум международ-
но. Амбициите на организаторите са догодина турни-
рът да привлече и румънски шахматисти.

Страхотни рецитации плениха публиката на
общинския конкурс „За да я има България“

В последните два дни на ме-
сец февруари в зала „Йордан 
Йовков“ в сградата на Община 
Генерал Тошево се проведе 
юбилейното пето издание на 
конкурса за рецитация „За да 

я има България“. Според ре-
гламента той включваше ре-
цитали на възрожденска и съ-
временна българска поезия, 
като участниците бяха разде-
лени в две възрастови групи: 

за деца I - IV клас и за деца V 
- VII клас от всички училища в 
общината.

В петото издание на кон-
курса участие взеха над 120 
деца. В първия състезателен 
ден, когато на сцената излязо-
ха учениците до IV клас, броят 
на участниците беше внуши-
телен - близо 80. Във втория 
ден на надпреварата, при по-
големите, участниците бяха 
около 40. За изявите си деца-
та бяха оценявани от тричлен-
но жури в състав Иванка Игна-
това - председател и членове 
Цветелина Христова и Елена 
Дочева.

В направление „Възрожден-
ска литература“ първа награ-
да беше присъдена на Мадлен 
Златева Власева от ОУ „Хр. 
Смирненски“ - град Генерал 
Тошево. На второ място бе-
ше класирана Камелия Кири-
лова Пенева от СУ „Н. Вапца-
ров“ - град Генерал Тошево, 
а на трето място остана Вера 
Атанасова Кирчева от ОУ „Хр. 
Смирненски“.

В направление „Съвремен-
на българска поезия, посвете-
на на родината“, първа награ-
да спечели Цветелина Стани-
мирова Маркова от СУ „Н. Ва-

пцаров“. Втора награда беше 
присъдена на Димитър Или-
ев Тодоров от ОУ „Хр. Смир-
ненски“, а на трето място бе-
ше класиран Георги Еленков 
от ОУ „Йордан Йовков“ - село 
Спасово.

При по-големите - учени-
ците от V до VII конкурсът се 
проведе на следващия ден, а 
изпълненията бяха прекрасно 
отработени и това максимал-
но затрудни журито. В направ-
ление „Възрожденска лите-
ратура“ на първо място беше 
класиран Петър Петров от ОУ 
„Йордан Йовков“ - село Спасо-
во. С втора награда беше на-
градена Йоана Илчева от ОУ 
„Хр. Смирненски“ - град Гене-
рал Тошево, а на трето място 
беше класиран Себат Ниази 
от ОУ „Хр. Ботев“ - село Кар-
дам.

В направление „Съвремен-
на българска поезия, посвете-
на на родината“ първа награ-
да беше присъдена на учени-
ците на VII „б“ клас на СУ „Н. 
Вапцаров с ръководител Ра-
да Нонева. Втора награда бе-
ше присъдена на Стоян Цонев 
от ОУ „Йордан Йовков“ в село 
Спасово, а трета - на Милена 
Руменова от същото училище.

Районен съд - град Генерал Тошево
проведе годишно отчетно събрание

На 22 февруари в Зала №2 
в сградата на Районен съд - 
град Генерал Тошево се про-
веде годишно отчетно събра-
ние за дейността на съда за 
2018 година. На събранието 
присъстваха Заместник пред-
седателят на Окръжен съд - 
Добрич, Административни-
ят ръководител на Районна 
прокуратура - Генерал Тоше-
во, Кметът на Община Гене-
рал Тошево, Началникът на 
Гранично полицейско упра-
вление Генерал Тошево, На-
чалникът на РУ към ОД на 
МВР Добрич, Председателя 
на Адвокатска колегия - До-
брич, магистрати и служите-
ли на Районен съд - Генерал 
Тошево.

Председателят на съда съ-
дия Росен Стоянов, предста-
ви резюме на обобщения го-
дишен отчетен доклад, в кое-
то бяха засегнати основни 
моменти и показатели за ка-
чеството на работата на съ-
да през 2018 г. Той подчерта, 
че магистратите и съдебните 
служители са се справили от-
лично със служебните си за-
дължения, а традиционно до-

брите взаимоотношения и съ-
действие между институции-
те са се запазили и подобри-
ли като това е допринесло за 
високото качество на свърше-
ната работа.

От Доклада стана ясно, че 
Районен съд - град Генерал 
Тошево е работил много до-
бре през отчетния период.

Обсъдени бяха допусна-
тите грешки, през изминалия 
отчетен период както и пред-
приетите действия за справя-
нето с тях.

На председателя на Райо-
нен съд - град Генерал То-
шево бяха връчени поздра-
вителни адреси от името на 
Председателите на Окръжен 

и Административен съд - До-
брич. Представителите на Ок-
ръжен съд - Добрич, Районна 
прокуратура - Генерал Тоше-
во и Адвокатска колегия - До-
брич поздравиха магистрати-
те и служителите за отлично 
свършената работа.

Председателят Росен Сто-
янов закри събранието, ка-
то изказа благодарност на ко-
лектива на съда за високия 
им професионализъм.

Пълният Отчетен доклад за 
дейността на Районен съд - 
град Генерал Тошево за 2018 
г. ще бъде публикуван в ин-
тернет страницата на съда.

Победителката в конкурса от първа възрастова група I - 
IV клас в направление „Съвременна българска поезия, посве-
тена на родината“ Цветелина Станимирова Маркова от СУ 
„Н. Вапцаров“.

Момент от годишното отчетно събрание на Районен съд - Генерал Тошево.

Голямо признание за ДЗИ
Сорт на Добруджанския 

земеделски институт в Гене-
рал Тошево получи грамо-
та за иновационен продукт 
на Международната сел-
скостопанска изложба „АГ-
РА 2019“, която се проведе 
в град Пловдив в средата на 
месец февруари. В изложе-
нието участваха научните 
институти от Селскостопан-
ската академия, които спе-
челиха общо 10 награди в 
конкурса за иновации.

Добруджански земедел-
ски институт спечели отли-
чието за конвенционален 
слънчогледов хибрид „Де-

веда“ - нов български сорт. 
Хибридът е високодобивен, 
със съдържание на масло 
в семената 51.7%. Той няма 
специални изисквания за от-
глеждане на растенията и те 
са устойчиви на редица бо-
лести.

В изложението се вклю-
чиха 400 фирми от 19 дър-
жави. Форумът в Пловдив е 
част от мегасъбитието за аг-
робизнес, вино, храни и обо-
рудване заедно с изложби-
те „Винария“ - за лозарство 
и винарство, „Фудтех - за 
хранителната индустрия, и 
„Вкусове от Италия“.

„МИГ Балчик - Генерал
Тошево” ще изпълнява
проект за близо 50 000 лв.

На 25 февруари в Ми-
нистерство на земеделие-
то, храните и горите, кме-
тът на община Генерал То-
шево Валентин Димитров, 
в качеството си на предсе-
дател на Управителния съ-
вет на СНЦ „Местна иници-
ативна група „Балчик - Ге-
нерал Тошево“, подписа 
споразумение за изпълне-
ние на проект “Иновативни 
заедно за устойчив селски 
туризъм“.

Проектът касае подгот-
вителни дейности за въ-

трешнотериториално и 
транснационално сътруд-
ничество по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение 
на дейности за сътрудни-
чество на местни иници-
ативни групи“ от мярка 19 
„Водено от общностите 
местно развитие“, Програ-
ма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г.

Общата стойност на одо-
брената безвъзмездна фи-
нансова помощ по проект-
ното предложение е в раз-
мер на 48 713.20 лева.

Валентин Димитров полага подписа си 
под споразумението.

„Попитай кмета“
На 28 февруари в Клуб на 

пенсионера „Кураж“ в град 
Генерал Тошево се проведе 
поредната 37 среща от ини-
циативата „Попитай кмета“. 
Кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Ди-
митров се срещна с десет-
ки граждани, предоставяй-
ки им възможността да за-
дадат своите въпроси или 
просто да отправят градив-
на критика към работата 
на Общинска администра-
ция. Получи се интересна и 
ползотворна дискусия, коя-

то продължи близо два ча-
са и показа, че хората живо 
се вълнуват от случващото 
се в родния им град.

Паралелно с това градо-
началникът направи под-
робен отчет за свършена-
та работа през месец фев-
руари и анонсира предсто-
ящите събития през месец 
март.

Подробен материал от 
срещата на кмета с граж-
даните може да намерите в 
следващия брой на вестник 
„Добруджански глас“.

Общо отчетно събрание
На основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ, Управителният съвет 
на Сдружение с нестопанска 
цел „Футболен клуб „СПОР-
ТИСТ 2011” - град Генерал То-
шево свиква редовно годиш-
но Общо отчетно събрание на 
сдружението, което ще бъде 
проведено на 20.03.2019 г. в 
18:00 часа, в сградата на Ста-
дион „Спортист” - град Гене-
рал Тошево, при следния дне-
вен ред:

1. Приемане доклада с от-
чета на Управителния съвет 
за дейността на сдружението 
през 2018 г.

2. Обсъждане целите и стра-
тегията за развитие на сдру-
жението. Приемане основните 
насоки и програми за дейност-
та на сдружението през 2019 г.

3. Приемане бюджета на 
сдружението за 2019 г.

4. Разни.
При липса на кворум, Общо-

то събрание ще се проведе в 
същия ден, на същото място и 
при същия дневен ред от 19:00 
часа.

Председател на УС на 
СНЦ Футболен клуб 

„СПОРТИСТ 2011”



5 МАРТ 2019 Г. БР. 10 (3665) 
 

3

Наш съгражданин с рекорден
улов на трофеен шаран

Рибарят от Генерал Тошево с рекордния си улов - шаран, 
тежащ близо 30 кг.

През миналата седмица 
наш съгражданин влезе в ин-
формационните потоци на 
медиите с невероятния си ри-
боловен улов. На язовир Ар-
наут дере край село Драгано-
во, област Бургас, Станислав 
Щерев от град Генерал То-
шево извади невероятна слу-
ка, като за по-малко от 48 ча-
са успя да улови около 20 ша-
рана. По-забележителното в 
случая обаче е самата голе-
мина на шараните. Най-голе-
мите екземпляри, които по-
паднаха в кепа на Станислав 
Щерев са с тегло 17.700 кг., 
18.700 кг., 20.200 кг., и забе-
лежителните 29.720 кг. Имен-
но последният шаран, тежащ 
29.720 кг. се оказа и най-голе-
мият улов правен някога на 
язовир Арнаут дере, откакто 
той е отворен за риболов на 
трофейни шарани.

За отбелязване е фактът, 
че това е рекорд, както на 
язовира, така и личен такъв 

на Станислав Щерев. Това го 
прави и лидер във временно-
то класиране в състезанието 
за най-голям шаран и водач в 
„Trophy Carp master 20+“ и си-
гурен участник във финално-
то състезание. „Trophy Carp 
master 20+“ е най-голямото 
състезание за улов на тро-
фейни шарани, а заключи-
телният кръг ще се проведе 
от 30.08. до 01.09. 2019 годи-
на. С рекордния си улов Ста-
нислав е новият претендент 
за голямата награда “Златни-
ят шаран” за най-голяма уло-
вена риба на Арнаут дере за 
2019 година.

През 2017 година награ-
дата за най-голям шаран на 
язовира е била за екземпляр 
с тегло 26.500 кг., през ми-
налата година отличието е 
за рибаря, уловил риба с те-
гло 27.740 кг. Уловът на Ста-
нислав Щерев засега го пре-
връща е безапелационен ре-
кордьор.

Потомка на възрожденец, участвал в боя на
връх Шипка, разказва за героичния му живот

В навечерието на Нацио-
налния празник на България 
- 3 март на вратата на редак-
цията на вестник „Добруджан-
ски глас“ се почука плахо. 
Още без да съм успял да ка-
жа каквото и да е било, в ста-
ята влезе ниска, забрадена 
възрастна жена. Видимо из-
глеждаше на около 75 годи-
ни. Оказа се на 85… Поздра-
ви любезно набързо и разпа-
лено започна да говори за 3 
март, за Освобождението, за 
боевете на връх Шипка през 
1877 година. Говори и не спи-
ра. И през изречение пита: 
„Закъснях ли?“.

Нямам никаква идея за как-
во става въпрос. Не разбирам 
нищо от това лудо говорене и 

обясняване. Още повече ме 
обърква постоянното повта-
ряне на въпроса, дали жена-
та е закъсняла… За какво? За 
кого?

Казвам и да се успокои и 
да поседне на стола до мен. 
След кратка пауза възрастна-
та жена ме пита отново, но то-
зи път с пояснение: „Следва-
щият брой на вестника, кой-
то ще излезе за 3 март (б.р. - 
на 5 март) готов ли е вече или 
съм закъсняла?“. И в очите и 
лични някаква тревога. Без-
покойство. Чак сега разбирам 
за какво бърза. Спокойно от-
говарям: „Не, има достатъч-
но време, сега го подготвя-
ме“. В този миг жената въздъ-
хна с облекчение, облегна се 
на стола и започна:

„Забравих да ти се пред-
ставя, момче! Казвам се Ди-
митра, но цяло Тошево ме 
знае като Митка. На 85 годи-
ни съм. Митка Колева Павло-
ва. 37 години работих в Зър-
нени храни. Но остави ти то-
ва. За друго съм дошла. По-
неже наближава 3 март (случ-
ката е от 26 февруари), искам 
да ти разкажа за моя дядо Ни-
кола. И читателите да разбе-
рат за него от вестника“.

Стоя и слушам с интерес. С 
нетърпение очаквам да раз-
бера каква всъщност е причи-
ната за посещението на баба 
Митка в редакцията на вест-
ника. Слушам и се замис-
лям, че за възрастта си, ба-
ба Митка изглежда много до-

бре и говори отлично. Дока-
то се усетя, тя отново е пра-
ва до мен. Станала от стола 
си, размахва една голяма по-
жълтяла снимка, стара колко-
то света, и пак разпалено раз-
казва:

„Моят дядо Никола е ро-
ден във Варна през 1852 го-
дина. Никола Иванов Петров. 
Бил е едър мъж, светъл, с го-
ляма рижа брада и високо че-
ло. Наричали го Никола „Бра-
дата“ (или „Брадичката“), а 
румънците му казвали „Бра-
дулеску“. Бил е решителен и 
бунтовник за времето си, с ос-
тър език и напредничава ми-
съл, умен и изобретателен. 
Знаел е турски, румънски и 
руски език.

Преди Освобождението на 

България от турско робство 
Никола се свързва с участни-
ци в Освободителното движе-
ние. По това време, българ-
ското население оказва съ-
действие на руските войски, 
намиращи се в неосвободе-
ните все още територии бъл-
гари. Дядо ми Никола тогава 
е на 22 - 24 години. Той е пре-
веждал тайно млади мъже, 
които да се включат в кауза-
та на опълчението и руската 
армия по-късно. Някои от тях 
са избягали от репресии и за-
плахи, че ще ги потурчат, кри-
ели са се дни наред, гладни 
и жадни, но с надеждата да 
извоюват свободата си. Дя-
до Никола участва в боевете 
за освобождението на Варна 

и помага на войската, рабо-
ти в лазарета. Участва и в бо-
евете на връх Шипка (август 
1878 г.)“.

Тук вниманието ми вече е 
приковано до краен предел. 
Пред мен стои родственица 
на един истински възрожде-
нец. Човек борил се за сво-
бодата на България в една от 
най-славните битки в родната 
история. В подобен миг усе-
щаш как започваш да чувст-
ваш страхопочитание, при-
знателност, благодарност 
и какво ли още не. Чувства-
та вече бушуват, а в гърло-
то започва да засяда буца ка-
то в моментите, в които че-
теш „Опълченците на Шипка“ 
на Иван Вазов. Такъв опълче-
нец е бил и дядо Никола. Там 

горе - на Шипка. Баба Митка 
обаче препуска в своя разказ.

„Дядо Никола е бил истин-
ски герой. Аз не го помня, за-
щото той е починал преди да 
се родя, на моят баща ми е 
говорил много за него. Било 
е страшно там горе на върха, 
ама българският юнак не се 
предава. Такъв е бил и дядо. 
Преживява битката на Шипка. 
Вижда с очите си освободена 
България. За заслуги и проя-
вен героизъм е награден с Ге-
оргиевски кръст за храброст 
и сабя. Има пълна опълчен-
ска униформа, ордени и ме-
дали, пушка и сабя. Костите 
на дядо Никола са преместе-
ни във Военното гробище в 
град Добрич. След Освобож-
дението на България от тур-
ско робство дядо е войник на 
българо-румънската граница 
в района на село Коритен. Ха-
ресва му земята, природата и 
селото с хората. Решава да 
остане да живее тук. Прода-
ва лозята, които наследява от 
семейството си, намиращи се 
на баира край село Каменар, 
Варненско - около 10 дка. С 
парите купува земи в село Ко-
ритен и започва да се занима-
ва с градинарство. През 1885 
г. участва като доброволец в 
Сръбско-българската война 
край Ниш. Винаги е негоду-
вал срещу румънско-буржо-
азната чокойска власт и зав-
зетите български земи от Ру-
мъния, протестира срещу не-
правдите и отстоява честта 
на българското население“.

Баба Митка продължава да 
разказва, но може би от две-
три минути вече не я чувам. 
Гледам стогодишната сним-
ка на дядо Никола и неговите 
другари - едри, храбри бълга-
ри, големи като канари и си 
представям как там горе на 
върха ”три дни прохода бра-
нят”… Как ”в едно се бият жи-
ви и умрели” за свободата на 
България. И по някакъв на-
чин, дали заради наближава-
щия празник или възбуден от 
разказа на баба Митка, усе-
щам как чувството на патри-
отизъм се пробужда в мен. 
Става ми някак хубаво, че 
съм БЪЛГАРИН! И ми става 
хубаво, защото знам, че Бъл-
гария я има точно заради та-
кива едри като канари бълга-
ри като дядо Никола.

 Тази страхотна мартеница е една от многото красиви, които учениците от различните 
училища и детски градини в общината направиха за изложбата-конкурс „Да сме бели и черве-
ни, като мартеничките засмени“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие“. 
Конкурсът е посветен на 1 март - Баба Марта, като тази година има близо 200 експонирани 
ръчно направени мартеници, пана, обемни кукли и сувенири, изработени от децата.

Празничният концерт в квартал Пастир събра млади и ста-
ри в обновената зала на читалището.

Ограденият в бялото кръгче е Никола Иванов Петров - участник в боевете на връх Шипка.

Празник в квартал Пастир
На 26 февруари в обнове-

ния салон на НЧ „Иван Ва-
зов - 1946“ - квартал Пастир 
се проведе тържествено съ-
брание-концерт по случай 1 
март - Ден на самодееца и 3 
март - Национален празник 
на България. На събитието 
присъстваха кметът на Об-
щина Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров, неговите 
заместници Георги Георгиев 
и Деян Димитров, както и на-
чалникът на Отдел „Култура, 
вероизповедания и интегра-
ция“ Маргарита Великова.

Богатата музикална про-
грама продължи близо час 
и половина, а зрителите ус-
пяха да се насладят на из-
пълненията на Детски тан-
цов състав „Тошевче“ и Жен-
ска фолклорна група „Китка“ 

при НЧ „Светлина - 1941“ - 
град Генерал Тошево, само-
дейният състав към НЧ „Йор-
дан Йовков“ - село Росица и 
домакините от танцов състав 
„Детелина“ при НЧ „Иван Ва-
зов - 1946“ - квартал Пастир. 
Отлично се представиха и 
млади рецитатори на стихо-
творения, свързани 3 март. 
Кулминацията на концер-
та бяха страхотните изпъл-
нения на стари градски пес-
ни на Вокална група „Бялата 
лястовица“.

В отоплената зала на чи-
талището, реновирано през 
2018 година по проект “Енер-
гийно обновяване на общест-
вени сгради” имаше много 
зрители, които с вълнение 
споделиха задоволството си 
от това събитие.

Крат К и н о в и н и
Симона Йорданова от град 

Генерал Тошево, ученичка от X 
клас, с преподавател Мария Ди-
митрова, взе участие в предава-
нето на БНТ „Иде нашенската 
музика“. Симона е отличена ка-
то лауреат на Националния му-
зикален и танцов конкурс „Пи-
ленце пее“ през ноември 2018 г. 
в град София, където беше на-
градена със златен медал. На-
родната певица Светла Кара-
джова (организатор на конкур-
са) от квартет „Славей“ е отпра-
вила поканата за телевизионна 
изява на гимназистката.

* * * aДатата на делото за добива 
на природен газ в община Гене-
рал Тошево в Административ-
ния съд във Варна е промене-
на от 5 март на 14 май. На пето-
то открито заседание трябва да 
се разгледат направените екс-
пертизи. Заседанието се отлага 
по молба на вещите лица, които 
са поискали удължаване на сро-
ка за изготвяне на експертизата. 
Причината е нужда от оглед на 
сондажа в по-добри метеороло-
гични условия.
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Гост от далече

Петър Курумбашев: Генерал Тошево е също толкова 
Европа, колкото е и всеки друг европейски град

Господин Курумбашев, 
преди да започна с интер-
вюто моля да се представи-
те пред нашите читатели!

- Завършил съм Софийска 
математическа гимназия. Ин-
женер съм по „Изчислителна 
техника“. Аз съм един от съз-
дателите и продуцент на пре-
даването „Ку-ку“. В продълже-
ние на две години бях съвет-
ник в Столичния общински съ-
вет. Бях и народен представи-
тел от “Коалиция за България” 
в 41 и 42 Народно събрание - 
два непълни мандата. От две 
години съм член на Европей-
ския парламент.

Област Добрич е най-от-
далечената област от Со-
фия. Какво ви провокира 
да дойдете тук и то в нашия 
град Генерал Тошево?

- За мен няма отдалечени 
или приближени до София об-
ласти. За тези две години ка-
то евродепутат съм отишъл 
във всички 28 области. Вклю-
чително, през април 2018 г., 
имах две срещи в Добрич - 
едната с членове и симпати-
занти на БСП, а другата - с 
превозвачи от региона. Няма 
смисъл отново да се ходи в 
областния град. Има смисъл 
да се отиде в друг град, който 
е важен за областта, какъвто 
безспорно е Генерал Тошево.

Предполагам сте имали 

очаквания към града и об-
щината - оправдаха ли се те 
след вашето посещение, из-
ненадан ли сте от нещо, кое-
то видяхте тук, откъдето за-
почва България?

- Не мога да кажа, че съм 
изненадан. Видях едни спо-
койни и щастливи хора, които 
се гордеят с това, което про-
извеждат. Впечатли ме ре-
пликата, че всеки пети хляб 
в България се прави тук. Ви-
дях хора, които се гордеят със 
своята история. Много сил-
но впечатление ми направи и 
кметът на село Красен - Тош-
ко Тачев, който ми показа учи-
лището, в което е препода-
вал Йордан Йовков, и посве-
тения на него музей. Не може 
да се каже, че е изненада да 
направим нашата среща и на 
нея да има толкова много хо-
ра в зала, която се казва „До-
ра Габе“.

Историята на град Гене-
рал Тошево е тясно свърза-
на с ЖП гарата, респектив-
но с ЖП транспорта. А той, 
за жалост, бива подценя-
ван ( умишлено НЕ използ-
вам думата „разсипан“) в 
страната. Като евродепутат 
и член на транспортната ко-
мисия, как мислите, какви 
стъпки трябва да предпри-
еме държавата, за да запа-
зи социалната роля на ЖП 

транспорта в страната?
- В тези 30 години ние на-

правихме доста усилия като 
държава да съсипем железо-
пътния си транспорт. Доста от 
пътниците се преместиха от 
железопътния транспорт в ав-
тобусния. Направихме и така, 
че една друга, доста сериозна 
дейност на БДЖ, каквато са 
товарните превози, също да 
фалира. Една от сериозните 
забележки, които получаваме 
от Европейската комисия, е, 
че получаваме сериозни пари 
по ОП „Транспорт“, но те се 
влагат изцяло в строителство 
на магистрали. Няма нужда 
да сравняваме сигурността 
на двата вида транспорт - на-
шите магистрали, а и пътища-
та ни изобщо, се претоварват 

и резултатът са ежедневните 
катастрофи, които виждаме. 
От екологична гледна точка е 
повече от ясно, че е по-добре 
да има железопътен транс-
порт - много по-икономично е 
от гледна точка на емисиите 
въглероден двуокис.

На трето място - край-
но време е да започнем да 
се учим да правим т.нар. ин-
термодални терминали. Т.е. 
след като има пристанища в 
Балчик или Варна, до тях да 
има подходяща железопътна 
и сухопътна инфраструктура, 
за да може това, което се то-
вари или разтоварва на прис-
танището, да се движи ефек-
тивно по пътната мрежа на 
страната.

Наблюдавам, че през по-

следните две години има 
тенденция и то в положи-
телна насока евродепута-
тите от България да обика-
лят повече из страната. Как-
во виждате, освен контра-
ста по линията Европа - Со-
фия - провинция?

- Според мен евродепута-
тите винаги са обикаляли из 
страната. Бях изненадан, че 
в Генерал Тошево не е ид-
вал евродепутат. Но, както 
се казва - грешката е факт, 
но има начин да се попра-
ви тази грешка и тя вече бе-
ше поправена. Не мога да ка-
жа, че контрастът между Ге-
нерал Тошево и Европа е тол-
кова голям. Има много по-бе-
дни краища в страната - мога 
да дам примери и със Северо-

западна България, и с Югоиз-
точна България (т.нар. район 
„Странджа-Сакар“). В това от-
ношение Генерал Тошево има 
много по-европейски вид. Бях 
много приятно впечатлен, на-
пример, от читалищата в се-
ло Красен и Генерал Тошево. 
Генерал Тошево си има евро-
пейски вид и е също толко-
ва Европа, колкото е и всеки 
един централно или западно-
европейски град.

С желание ли се връща-
те в България? Доколко-
то знам, вторник, сряда и 
четвъртък сте в Брюксел/
Страсбург, а останалото 
време тук.

- Винаги се връщам с жела-
ние в България. А и се чувст-
вам по-добре и по-спокоен 
тук. Без, разбира се, това да 
се приема като някаква крити-
ка към живота в Брюксел.

Очаквате ли да бъдете 
в листата на Евроизбори 
2019?

- Кандидат съм да бъда но-
миниран за листата на БСП. В 
момента тече процесът на но-
минации. Предполагам, че до 
края на месец март ще има 
някаква яснота за това, как 
ще изглежда листата на БСП.

Бихте ли дошъл отново 
тук, в Генерал Тошево, но 
не по работа, а просто така 
- за да се докоснете до то-
ва, което се случва в малки-
те общини в ежедневието?

- Да, разбира се, че бих до-
шъл. При това, не само в Ге-
нерал Тошево, а и в с. Красен 
- вече имам покана от кме-
та да присъствам на някое от 
културните събития, които те 
организират. Не бих дошъл 
сам, а бих довел и децата си, 
защото те трябва със сетива-
та си да усетят Добруджа.

Нова година с едно ново неустоимо предложение от натурал-
ни сокове „Ботаника”. Вземете 3 литра 100% натурален ябълков 
сок в кутия на нова изкушаваща цена от 4 лева (стара цена - 4.80 
лева)! Цената за опаковка без кутия пък е 3.80 лв. Допълнителни 
отстъпки за клиенти на едро.

Осигурете си чаша здра-
ве всеки ден с нашите плодо-
ви сокове. Сто процента на-
турални, без добавени заха-
ри, консерванти и стабили-
затори. Истински вкус, който 
зарежда и тонизира органи-
зма, на изключително изгод-
на цена.

Очакваме вашите заяв-
ки (на едро и дребно, както и 
на ишлеме) на тел. 089/050-
555. Посетете ни и на място в 
производствената база в Ге-
нерал Тошево!

 Евродепутатът от ПЕС Петър Курумбашев гостува в Ге-
нерал Тошево в последната събота на февруари. На сре-
щата под надслов „Накъде отива Европа?“ той говори с то-
шевци за кохезионните фондове, селскостопанската поли-
тика на Стария континент, бъдещето на транспорта и място-
то на държавата в определянето на приоритетните области 
за подпомагане с европейски средства.

Г-н Курумбашев отдели част от времето си за читателите 
на в-к „Добруджански глас“, за да бъде първият събеседник 
в рубриката „Гост от далеч“.

„Зала „Дора Габе“ в общината беше препълнена с хора, 
които се гордеят с историята си и с това, което 

произвеждат“, казва евродепутатът

Петър Курумбашев се снима за спомен с граждани по време на 
посещението си в Генерал Тошево.

 Абонаментната кампания на общинския седмичен 
вестник “Добруджански глас” за 2019 г. продължава. 
Цената в сравнение с миналата година е следната - за 1 
месец - 2 лева, за 6 месеца - 9 лева и за 12 месеца - 18 лева.

Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали 
събития на територията на общината, за взетите от 
Общинския съвет и Общинска администрация решения - 
абонирайте се за вестник “Добруджански глас”!

из г о д н и о ф е р т и
НАЕМАМ земеделска земя в землището на община 

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

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

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


