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Безкрайна плажна ивица и морска
синева радват децата на лагера в Шабла

Прекрасно слънчево вре-
ме, високи летни температу-
ри и топла вода радват де-
цата, които са на лагер край 
Шабла тази година. За къс-
мет на всички лагерници и 
през тази година времето е с 
тях - много горещо и идеално 
за плажуване.

Първата лагерна смя-
на продължи от 19-ти и 24-
ти юни, а втората e от 24-ти 
юни до 29-ми юни. Интере-
сът през това лято към ла-
гера в Шабла беше много го-
лям и за съжаление не всич-
ки деца успяха да се запишат 
за вълнуващото морско при-
ключение. Общо 54 деца по-
сетиха уютната и комфортна 
база в Шабла, радвайки се 
на безкрайната плажна иви-
ца и морската синева.

Разбираемо за децата те-
зи дни са истинско щастие 
и незабравимо лятно при-
ключение. Когато са на пла-

жа, лагерниците редуват къ-
пане в морето с много забав-
ни игри, строене на пясъчни 
замъци и най-различни мор-

ски състезания. Вечерите в 
хотелската база пък са тема-
тични за запълване свобод-
ното време на децата с раз-
лични по интереси забавле-
ния.

По традиция и през та-
зи година представители на 
Общинска администрация 
инспектираха летния отдих 
край морето за да се уверят 
на място, че всичко е „повече 
от чудесно“.

За лагерната смяна отго-
варят квалифициран ръко-
водител, педагози, спаси-
тел и лекарско лице. Учите-
лите споделиха, че децата 
истински са се наслаждават 
на преживяването, и не съз-
дават никакви проблеми, ка-
то дълго ще помнят този ле-
тен лагер.

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
Ние, родителите на де-

цата от класа по пиано при 
Школата по изкуствата към 
НЧ „Светлина - 1941г.” гр. Ге-
нерал Тошево, заедно с на-
шите деца, разбрахме с тре-
вога за погрешното отноше-
ние и действия на читалищ-
ното настоятелство спрямо 
г-жа Мария Ганева - учител 
по пиано и бихме желали да 
направим всичко по силите 
си, за да се поправи неспра-
ведливостта. За това се об-
ръщаме към госпожа Мария 
Ганева и читалищното насто-
ятелство на НЧ „Светлина”.

Уважаема г-жо Ганева, Вие 
сте безценен преподавател, 
човек и верен приятел на де-
цата. Вашият професиона-
лизъм, доказан във времето, 
заслужава най-високо при-
знание. За нас е чест, че де-
цата ни имат възможност да 
бъдат обучавани от човек с 
Вашите качества, а още по-
вече да получават от Вас не 

само уроци по музика, а жи-
тейска и приятелска подкре-
па. Всички родители на деца-
та от класа по пиано се обе-
динихме под мнението, че не 
бива да се загърбват с ле-
ка ръка изминалите години 
и няма да допуснем специа-
лист като Вас да напусне на-
шия град и нашите деца. За 
това искаме да Ви се изви-
ним ние за това, с което чи-
талищното настоятелство Ви 
е обидило. Смятаме, че са 
постъпили неправилно и не-
обмислено. Сигурни сме, че 
някои от тях, дори не са за-
познати с дълбочината на 
проблема, до който води ре-
шението им. За това се обръ-
щаме и към тях,

Уважаеми дами и господа, 
членове на читалищното на-
стоятелство на НЧ „Светли-
на - 1941г.” гр. Генерал То-
шево, настоящото обръще-
ние е насочено и към Вас, 
като единствения и основен 
орган, който може да попра-
ви допуснатата несправед-

ливост и да реши така създа-
лия се проблем. Настояваме 
да се извините публично на 
г-жа Мария Ганева за урон-
ването на авторитета й и не-
уважителното отношение, 
което професионалист като 
нея не е заслужил по ника-
къв начин. Наложително е да 
разберете, че класът по пиа-
но е най-големият в школата 
само и единствено благода-
рение на качествата на пре-
подавателя. В годините на-
зад има доказателства кол-
ко деца са били записани на 
пиано когато преподаватели-
те са били други, не допус-
кайте да видите как класът 
по пиано изчезва на есен. За 
качествата на преподавате-
лите дори не е нужно да ко-
ментираме. Професионална-
та квалификация на г-жа Га-
нева е изключително висока 
и всеки друг преподавател, 
чийто основен инструмент не 
е пиано, няма как да се ме-

ри с нея. Отделно от това са 
нейните морални и човеш-
ки качества и безкрайната 
грижа и внимание, които от-
деля на всяко дете. Настоя-
ваме освен извинението, да 
предложите на г-жа Ганева 
поне запазване на досегаш-
ните условия, при които е ра-
ботила в читалището, а дори 
и по-добри при възможност, 
за да успеете да я убедите 
да остане в Генерал Тоше-
во, докато тя самата желае. 
След толкова години отдаде-
ни на децата на града ни, г-
жа Мария Ганева заслужава 
много повече от уважението 
и признателността на всички 
ни! Вярваме, че ще поправи-
те грешката си в най-кратки 
срокове!

С уважение: 
децата от класа по пиано и 

родителите им
П.П. Настоящото 

обръщение подкрепят 
и много бивши ученици 
на г-жа Мария Ганева и 

техните родители.

Децата се радват на слънчевото време и забавленията 
във водата

Еньовска китка от песни
Едно уникално богатство 

радва широката душа на 
добруджанеца вече 6 годи-
ни. Пропит с омайния аро-
мат на еньовски билки, зао-
биколен от борови исполини 
и огледална вода, съборът 
„Край язовир Дрян“ отново 
събра хора от близо и далеч, 
жадни за народната песен, 
за магичните звуци на гайда-
та, за мелодичните и нежни 
„гласове“ на кавала, за слад-
ката приказка.

Съборът на родовете и 
традициите край Дрян е раз-
каз за извора. Изворът на 
магията. Този извор, от кой-
то извират звуците на наша-
та древна страна и чрез тях 
можем да се докоснем до ду-
шевността на нашите пред-
ци. Извор, който единствен 
утолява жаждата ни за бла-
гозвучни ритми, носещи се 
в песента, която може както 
да развесели, така и да раз-
плаче душата на човек. А на-
шите баби и дядовци, майки 
и бащи, облечени в пъстро-
цветни носии с изящни ше-
вици, с шарени престилки, 
с пъстри кърпи, с огромните 
пафти и красивите нанизи по 
шията, с преметнатите тъка-

ни торбички през кръстта и 
големи калпаци, са послани-
ците на този извор. Изворът, 
който не бива да пресъхва.

Еньовският събор се откри 
от кмета на с. Красен Тошко 
Тачев, след което свое при-
ветствие отправи кметът на 
Община Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров. В него гра-
доначалникът посочи, че не 
бива да забравяме българ-
ските обреди, традиции и ри-
туали, а празничните съби-
тия като събора „Край язовир 
Дрян“ спомагат именно за то-

ва - да си ги припомним, да 
ги утвърдим и пазим, за да 
може да ги предаваме на ид-
ните поколения.

Първи на сцената в топлия 
юнски ден излязоха предста-
вителите на домакините от 
село Красен, които отправи-
ха своя специален поздрав 
към гостите и участниците в 
събора. След тях, в продъл-
жение на повече от шест ча-
са 50 състава, 58 индиви-
дуални изпълнители и 6 ду-
ета пресъздадоха очарова-
нието на народните ритми и 

танци от региона. Бяха пред-
ставени 3 обичая, характер-
ни за Добруджа, а 7 участни-
ка се представиха на праз-
ника с еньовски венци. Жу-
ри в състав: Стоян Госпо-
динов - главен художествен 
ръководител на ПФА „Добру-
джа“, Христо Стефанов - му-
зикален педагог в СУ „Кли-
мент Охридски“ и Иванка Ру-
сева - солист в ПФА „Доб-
руджа“, определи най-до-
бре представилите се съста-
ви във фолклорния празник. 
Кулминацията на събора бе 
концертът на музикантите от 
популярния оркестър „Едел-
вайс“, които впечатлиха с бо-
гат репертоар и артистич-
ност.

Еньовският събор на родо-
вете и традициите „Край язо-
вир Дрян” се организира съв-
местно от Община Генерал 
Тошево, кметство с. Красен 
и НЧ ”Йордан Йовков 1896” с. 
Красен. Той има за цел про-
учване, популяризиране и 
съхраняване на традициите 
в добруджанския бит, обред-
ност, обичаи и песен; съхра-
няването на родовата памет 
и българско самосъзнание и 
приемственост между поко-
ленията; проучване билките 
на Добруджа и начините за 
ефективното им използване 
от екологична гледна точка.

Акценти:
Ученици и бизнес размениха идеи - стр. 2
Десетокласник ще учи при Теодосий Теодосиев - стр. 2
Димитър Димитров за изпитанието на духа и 
битката с тялото  - стр. 3
Индианско нашествие в ЛА “Патиланци”  - стр. 3
Комедията “Михал Мишкоед” гостува в града ни  - стр. 4

На основание на чл. 15, 
ал. 1 от Закона за общинския 
дълг Община Генерал То-
шево Ви кани на обществе-
но обсъждане за гарантира-
не от страна на общината на 
дългосрочен дълг под фор-
мата на банкова гаранция, за 
обезпечаване на авансово 
плащане по Споразумение 
№ РД 50 -35 / 20.04.2018г за 
изпълнение на Стратегия за 
Водено от общностите мест-
но развитие.

Максимален размер на 
дълга - 229 475 лева /Двеста 
двадесет и девет хиляди че-
тиристотин седемдесет и пет/

Вид на дълга - Община-
та гарантира пред търгов-
ска банка дългосрочен дълг 
на СНЦ „Местна инициатив-
на група - Балчик - Генерал 
Тошево“. Цел: Общината га-
рантира пред търговска бан-
ка дългосрочен дълг на МИГ 
Балчик - Генерал Тошево, 
предназначен за обезпеча-
ване авансовото плащане 
по Споразумение № РД 50 

-35 / 20.04.2018г за изпълне-
ние на Стратегия за Водено 
от общностите местно раз-
витие, сключено между Уп-
равляващия орган на „Про-
грама за развитие на селски-
те райони за периода 2014-
2020г.“ - МЗХГ и Местна ини-
циативна група - Балчик - Ге-
нерал Тошево.

Обезпечаване: Договор за 
банков кредит

Общественото обсъж-
дане ще се проведе на 
29.06.2018г. от 14,00 часа в 
залата на третия етаж в сгра-
дата на община Генерал То-
шево, на адрес гр. Генерал 
Тошева, ул. „В. Априлов“ №5. 
Мнения, предложения и ста-
новища, които да бъдат не-
разделна част от протокола 
от обсъждането се приемат 
на място в общината, както и 
на електронната поща mail@
toshevo.org до 17,00 часа на 
28.06.2018г.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал 

Тошево

П О К А Н А
за обществено обсъждане на предложение за 

поемане на дългосрочен дълг

Истински музикален празник събра стотици край язовир 
Дрян на Еньовден
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Ученици и бизнес размениха идеи
През месец юни се прове-

доха поредните дейности по 
проект „Слушам, образовам 
се, действам и чета в мре-
жа”. Те бяха насочени към 
срещи на ученици с работо-
датели от нашата община. 
Във въпросните уоркшопове 
всеки работодател запозна 
децата с историята и разви-
тието на своя бизнес и даде 
повече яснота за различните 
професии, които имат реали-
зация и приложение на паза-
ра на труда в региона към на-
стоящия момент.

Тази дейност цели да ори-
ентира младите хора към 
избор на професия с оглед 
търсенията на пазара на тру-
да и реализация в родния 
град и община. Една от сре-

щите беше с представител 
на фирма “Естер Ойл Наче-
ви” ООД - наложила се през 
годините като един от лиде-
рите в Североизточна Бълга-
рия в сферата на производ-
ството и търговията на ете-
рично-маслени култури. По 
време на презентацията уче-
ниците се запознаха в детай-
ли с работата и дейността 
на фирмата, научиха пове-
че за набиращата все по-го-
ляма популярност в региона 
лавандула и имаха възмож-
ността да зададат своите 
най-различни въпроси, свър-
зани с бизнеса.

През настоящата и след-
ващата седмица на участни-
ците в проекта им предстои 
да посетят работодатели на 

място и да се запознаят на 
живо с всичко научено на се-
минарите.

Проект LEARN „Слушам, 
образовам се, действам и 
чета в мрежа” е на стойност 

316 351,84 евро и се финан-
сира от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за 
регионално развитие по про-
грама Interreg V-A Румъния-
България.

Момент от срещата между ученици и предприемачи

Красотата на родния фолклор отново ще оживее в края на август

Заповед на кмета
На основание чл.44, ал.1, 

т.1 и ал.2 от Закона за мест-
но самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, 
ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 
и ал.8 от Закона за общин-
ска собственост и 24а, ал.5 
от Закона за собственост-
та и ползването на земе-
делски земи, Решение № 
4-8/30.04.2018г. на Общин-
ски съвет Генерал Тошево,

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Откривам процедура за 

провеждане на търг с тайно 
наддаване за отдаване под 
наем на земеделски земи от 
Общински поземлен фонд 
(ОПФ) за стопанската 2018-
2019 година, съгласно При-
ложение №1, неразделна 
част от настоящата заповед.

II. Началната тръжна цена 
за отдаване под наем на зе-
меделските земи по т.I е как-
то следва:

категория II, III, IV, V и VI 
на цена/дка от 105 лева, ка-
тегория VII, VIII, IX и X на це-
на/дка от 70 лева.

III. Откривам процеду-
ра за провеждане на търг с 
тайно наддаване за отдава-
не под наем на земеделски 
земи от Общински поземлен 
фонд за срок от 5 (пет) сто-
пански години, считано от 
2018-2019 година, съгласно 
Приложение №2, нераздел-
на част от тази заповед.

IV. Началната тръжна це-
на за отдаване под наем на 
земеделските земи по т.III e 
в размер на 70 лева за 1 де-
кар земеделска земя, като за 
първа и втора стопанска го-
дина наемната цена е в раз-
мер на 10% от достигнатата 
тръжна цена.

V. Депозитът за участие в 
търга по т.I и т.III е в размер 
на 10 (десет) лв. на декар 
без значение на категорията 
на имотите, който заинтере-
суваните лица могат да за-
платят по касов път или бан-
ков път, по сметка на Общи-
на Генерал Тошево: BG 04 
CREX 9260 3314 7087 01 при 
„Токуда” Банк АД, клон град 
Генерал Тошево;

VI. Процедурите по отда-
ване под наем на земедел-
ски земи от Общински по-
землен фонд чрез публичен 
търг с тайно наддаване да 
се извършат при спазване 
на следните правила:

1.Тръжна документация 
за имотите по т.I.и т.III се за-
купува срещу 20,00лв., пла-
тими в брой в касата на Об-
щина Генерал Тошево до 
12.00 часа на 03.07.2018г. и 
се получава в стая 305 - от-
дел „Собственост и стопан-
ски дейности” в Администра-
тивната сграда на Общинска 
администрация град Гене-
рал Тошево;

2. Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15.00 
часа на 03.07.2018г.;

3. Оглед на обектите мо-
же да се извърши всеки ра-
ботен ден до деня, предхож-
дащ деня на търга след за-
купуване на тръжни доку-
менти;

VII. Публичния търг да се 
проведе на 04.07.2018г. от 
09.00 часа в административ-
ната сграда на Община Ге-
нерал Тошево, в залата на 
трети етаж.

VIII. Утвърждавам тръжна 
документация, включваща:

1. Заповед на Кмета на 
Община Генерал Тошево за 

откриване на процедура по 
провеждане на търга с тай-
но наддаване;

2. Заявление за участие;
3. Правила за провежда-

не на публичен търг с тай-
но наддаване за отдаване 
под наем на земеделски зе-
ми от ОПФ;

4. Опис на ОПФ по земли-
ща, масиви, площи и начал-
ни тръжни цени;

5. Декларация за оглед на 
имотите.

6. Декларация за липса на 
задължения към НАП;

7. Проект за договор;
IX. Определям следните 

условия към участниците:
Участниците в публичния 

търг представят до 15.00 ча-
са на 03.07.2018г. следните 
необходими документи, по-
сочени в тръжната докумен-
тация:

1. Заявление за участие;
2. ПКО за закупена тръжна 

документация;
3. Платежен документ за 

внесен депозит;
4. Декларация за оглед на 

имотите;
5. Декларация за липса на 

задължения към НАП;
6. Ценовата оферта;
X. Не се допускат до учас-

тие в търга с тайно наддава-
не кандидати:

1. чиято документация за 
участие е представена след 
определения срок;

2. чиято офертна цена е 
подадена в незапечатан и /
или/ прозрачен плик;

3. чиято документация не 
съдържа всички задължи-
телни елементи по т.IX;

XI. Назначавам комисия в 
състав:

Председател: Деян Дими-
тров - заместник-кмет;

И членове:
1.Мария Върбанова - ди-

ректор на Дирекция ФБМДТ;
2.Галина Димова - начал-

ник на отдел ССД;
3.Елена Димитрова - ст. 

експерт в отдел ССД;
4.Хараламби Димов - 

юрисконсулт;
Резервни членове:
1. Живка Запорожанова - 

юрисконсулт;
2. Мая Иванова - началник 

на отдел ФБ;
Със задача: Да проведе 

търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на зе-
меделски земи от Общин-
ски поземлен фонд за сто-
панската 2018-2019 година, 
съгласно приложение №1 и 
търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на земе-
делски земи от Общински 
поземлен фонд за срок от 
5 стопански години, счита-
но от 2018-2019 година, съ-
гласно приложение №2.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на 

община Генерал Тошево
* Заб. Списъкът на земи-

те от Общински поземлен 
фонд със срок за отдаване 
под наем 1 година и списъ-
кът с пустеещите необра-
ботваеми земи със срок за 
отдаване под наем 5 годи-
ни са публикуване в офи-
циалния сайт на Общи-
на Генерал Тошево - www.
toshevo.org. Подробна ин-
формация може да наме-
рите и в стая 305 - отдел 
„Собственост и стопански 
дейности” в Общинска ад-
министрация град Генерал 
Тошево.

Баба и
внуче

Нима любовта към баба 
има начало и край? Не, раз-
бира се! ОУ’ Христо Смир-
ненски” - град Генерал Тоше-
во стартира своята нова ини-
циатива “Внуче за един ден”, 
която се проведе в края на 
тази учебна година. Три пи-
лотни групи от V-а и V-б клас 
на училището посетиха ба-
ба Марга, баба Мария и баба 
Василка от Генерал Тошево. 
Възрастните жени приеха с 
огромно вълнение своите по-
слушни “внучета” в дома си! 
Освен помощ в градината, 
учениците занесоха и пода-
ръци осигурени от ръковод-
ството на учебното заведе-
ние! Обичта на баба се пре-
върна във вкусен кекс, тара-
тор и други лакомства!

Всички единодушно взеха 
решение инициативата да 
се превърне в традиция през 
новата учебна 2018-2019 го-
дина!

Фолклорен събор “Богородица”
На 25-ти и 26-ти август 2018 

г. за пореден път Община Ге-
нерал Тошево ще бъде дома-
кин на Добруджански фолкло-
рен събор „БОГОРОДИЦА”. 
Съборът се организира от Об-
щина Генерал Тошево и НЧ 
”Светлина - 1941” и е вклю-
чен в Националния културен 
календар.

Той има за цел опазване, 

съхранение и популяризиране 
на фолклорното богатство на 
Добруджа, създаване мост за 
духовните ни ценности и сти-
мулиране интереса и любовта 
на младото поколение към 
българското народно твор-
чество. С годините съборът 
се утвърди като важен форум 
за съхраняване на българ-
ския дух в региона. В послед-

ните му издания в него взема-
ха участие фолклорни групи и 
индивидуални изпълнители от 
целия североизточен регион. 
 В официалния сайт на Об-
щина Генерал Тошево www.
toshevo.org можете да се за-
познаете с регламента на съ-
бора и да изтеглите заявка за 
участие, която очакваме не 
по-късно от 10 август 2018 г.

Десетокласник ще учи
при Теодосий Теодосиев

Професионална гимназия 
по земеделие “Тодор Рачин-
ски” в град Генерал Тошево 
реализира поредната меч-
та на свой ученик. През ме-
сец юли десетокласникът Ге-
орги Костов ще участва в ла-
гер-школа по Приложна ма-
тематика и физика в село 
Оряховица с преподавател 
физикът Теодосий Теодоси-
ев. Обучението ще се осъ-
ществи в базата на светов-
но известния български фи-
зик проф. Минко Балкански.

Проф. Минко Балкански е 
считан е за един от най-из-
вестните учени в областта 
на физиката в световен ма-
щаб. Той създава Национа-
лен институт за образование 
в с. Оряховица, открит през 
2006 г. Цел на лагер-школи-
те е подготовката на учени-
ци за участие в национал-
ни и международни и състе-
зания по физика, както и за 
успешно следване в елитни 
висши учебни по природни, 

технически и компютърни на-
уки. Предвид големия инте-
рес, кандидатите се подби-
рат, според показани успехи 
на национални и междуна-
родни състезания и олимпи-
ади по физика, астрономия, 
математика, информатика и 
други природни науки.

Теодосий Теодосиев еже-
годно подготвя по-голямата 
част от националните отбори 
на България за международ-
ни състезания и олимпиади 
по физика. Носител е на мно-
жество награди и отличия: 
орден „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“ I степен, три пъти награ-
ди „Св. Неофит Рилски“, на-
града „Райна Кандева“, дву-
кратно наградата на фонда-
ция „Св. Св. Кирил и Мето-
дий“, награди от Физическия 
факултет на СУ Св.Климент 
Охридски за най-много при-
ети студенти, единствен учи-
тел в България, награден с 
почетен диплом от Българ-
ския парламент.

Дерето в село Спасово
се почиства от храсти

Дерето в село Спасово се 
почиства с общинска земе-
копна техника от наноси и 
храсти. Въпреки юнските ва-
лежи условията позволяват 
водосборното трасе да бъде 
уширено и приведено в нор-
мален вид. Целта на преван-
тивните дейности е да се по-
виши неговата проводимост 
и да се предотвратят евенту-

ални наводнения при обилни 
количества дъжд.

До момента са почистени 
деретата Кардам и Изворо-
во, като след приключат ра-
ботите в Спасово, общинска-
та работна група ще насочи 
усилията си към деретата в 
Пчеларово и Градини. Чисте-
нето се осъществява изцяло 
с общински средства.
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Танцова формация “Йлдъзлар” с отлично
представяне на фестивала “Отворено сърце”

В началото на месец юни 
в парк “Марно поле” в град 
Велико Търново се проведе 
петнадесетото поредно из-
дание на Международен дет-
ски ромски фестивал “Отво-
рено сърце”. На събитието 
взеха участие повече от 2000 
ученици от близо 100 учили-

ща в цялата страна, които в 
три шеметни дни представи-
ха в песни, танци и театрал-
ни постановки културата и 
традициите на всички етноси 
в България.

Сред участниците беше и 
формация „Йлдъзлар” от ОУ 
“Христо Смирненски” - град 

Генерал Тошево. Момиче-
тата с ръководител Иван-
ка Петрова се представиха 
впечатляващо и обраха ова-
циите на многобройната пуб-
лика и останалите участни-
ци. Децата от Генерал То-
шево се появиха в красиви 
цветни рокли и изиграха по 

страхотен начин своя танц. 
 Детският ромски фестивал 
„Отворено сърце” се орга-
низира с подкрепата на Об-
щина Велико Тръново ка-
то през тази година преми-
на под мотото “Всеки ученик 
може да бъде отличник” ка-
то превенция на ранното от-
падане на децата от учили-
ще. Фестивалът „Отворено 
сърце” отдавна се е утвър-
дил като добра практика за 
мотивация на ромските уче-
ници и децата от различните 
етнически групи да предста-
вят пред широката публика 
своите традиции и пъстро-
тата на родния фолклор, ка-
то в същото време той е сти-
мул и за децата да постигат 
по-добри резултати и успехи 
в училище.

Броени дни по-късно фор-
мация „Йлдъзлар” от Гене-
рал Тошево взе участие и в 
зоналия етап на V Национа-
лен фестивал на руската по-
езия, песен и танц в град Шу-
мен.

Димитър Димитров - ст. треньор на СПВТ “Стефан Тошев”:

“Този спорт е всекидневно изпитание на духа и битка с тялото”

Малко преди началото на 
лятната ваканция и след 
края на състезателния се-
зон в календара на всички 
спортове е време за оцен-
ки и размисъл. Размисъл 
за това какво е постигнато 
през годината и доколко са 
изпълнени целите. За това 
какви са бъдещите плано-
ве и какво трябва да се над-
гради през следващата кам-

пания. За всичко това гово-
рим с Димитър Димитров - 
старши треньор на най-но-
вия спортен клуб в община 
Генерал Тошево - клубът по 
вдигане на тежести “Стефан 
Тошев”.

Спортът вдигане на те-
жести е популярен в Бъл-
гария, но не много и в на-
шия малък град. Как се ро-
ди идеята да го развиваш 

в Генерал Тошево? Да 
създадеш клуб и да трени-
раш малки деца?

- Идеята се роди доста от-
давна, когато все още аз са-
мият тренирах вдигане на 
тежести. При един разговор 
с моя личен треньор г-н Сте-
фан Цончев. Веднъж му бях 
споделил, че някой ден ще 
бъде хубаво да се създаде 
клуб и в град Генерал Тоше-
во. Мина известно време и 
все пак реших да осъщест-
вя идеята си. С намиране-
то на 3-4 наистина качестве-
ни и мотивирани момчета в 
началото на 2017 решихме 
да основем клуба. В момен-
та тренировъчната ни база 
се намира в сградата на ОУ 
“Христо Смирненски”, която 
беше предоставена от ди-
ректора на учебното заведе-
ние г-жа Петя Панева. И се-
га година по-късно все пове-
че деца проявяват интерес 
към спорта вдигане тежести.

С какви трудности се 
сблъскваш по пътя към 
целта, която сам си си по-
ставил?

- Трудности разбира се 
има. Както има във всяко 
начинание, но ме мотиви-
ра това, че в града ни живе-
ят умни и перспективни де-
ца, които не са загубили ин-
терес към спорта като цяло 
и желаят да научават нови 
неща да разкриват нови хо-
ризонти пред себе си. Защо-
то специално спортът вдига-
не на тежести те кара всеки 
ден да изпитваш своите въз-
можности и да виждаш кол-
ко далеч можеш да стигнеш.

Въпреки всички преч-
ки резултатите са нали-
це. След само една годи-
на съществуване на клу-
ба и едва две официални 
участия, призовите места 
на твои момчета вече са 
факт. Как постигна всич-
ко това?

- Ще прозвучи клиширано, 
но истината е, че всичко се 

постига с много труд и упор-
ство. И, разбира се с посто-
янни тренировки.

Доколко трудна ти се 
вижда работата в този 
спорт с подрастващите? 
Как успяваш да мотиви-
раш децата и да запалиш 
искрата на желанието да 
се занимават с вдигане на 

тежести?
- Не бих казал, че рабо-

тата е толкова трудна. По-
скоро е интересна, стига 
да знаеш как да подходиш 
към децата и как да ги нака-
раш да искат повече и пове-
че. Мотивацията идва от са-
мите тях. Конкурират се ед-
но с друго. Съревновават с 
кое от тях ще вдигне повече 
килограми. И когато виждат, 
че изостават в подготовка-
та, сами търсят съвети и по-
мощ от мен. Когато отидем 

на състезание, сами виждат 
и усещат, че са много близо 
до постиженията на по-до-
брите момчета от други клу-
бове. Тогава желанието им 
да бъдат като тях се засил-
ва още повече.

Какви са личните ти ам-
биции и какво най-много 
искаш да постигнеш с клу-

ба по вдигане на тежести 
“Стефан Тошев”?

- Личните ми амбиции са, 
повече деца да се занима-
ват със спорт и да бъдат 
активни. Вече имаме един 
бронзов медалист от репу-
бликанско първенство - Бей-
хан Исметов. Следващата 
крачка е златният медал. Не 
мисля, че сме толкова да-
леч от него. Желая също та-
ка един ден клуб по вдигане 
на тежести “Генерал Тошев” 
да запише името си в исто-

рията на този спорт с медал 
от европейско или световно 
първенство, а защо не и от 
олимпийски игри. Трудно е, 
но пък не е невъзможно. А 
ние вярваме…

И накрая, преди начало-
то на лятната ваканция, 
отправи своите пожела-
ния към децата на Гене-

рал Тошево и към своите 
възпитаници.

- Пожелавам на всички де-
ца от град Генерал Тошево 
да се занимават активно със 
спорт независимо какъв. На 
моите възпитаници пожела-
вам да са здрави и упорити 
във всичко с което се захва-
нат и никога да не се отказ-
ват. Трудности ще има, но с 
преодоляването им идва и 
насладата от успеха. А на 
всички - весела и изпълнена 
с емоции ваканция.

Димитър Димитров е старши треньор на създадения са-
мо преди една година спортен клуб по вдигане на тежести 
“Стефан Тошев”. Едва на 27 години той е поредният млад 
човек в нашия град, който има огромно желание да работи 
с деца и да им придаде своите знания в един не толкова по-
пулярен спорт. Завършва спортното училище “Георги Ра-
ковски” в Добрич с профил вдигане на тежести и трени-
ра повече от пет години при заслужилия треньор Стефан 
Цончев. Младият специалист не се притеснява да признае, 
че в състезателната си кариера няма големи постиже-
ния. Амбицията му обаче е да постигне такива със свои-
те възпитаници. След само две официални състезания ка-
то треньор, усилията от положената работа и труда му 
вече започват да се виждат. Една година след основаване-
то на спортния клуб по вдигане на тежести в града той 
вече може да се похвали с бронзов медалист от републи-
канско първенство.

Отборът по вдигане на тежести “Стефан Тошев”

Момичетата които спечелиха сърцата на публиката във Велико Търново

Индианско нашествие в
ЛА “Патиланци”

И през изминалата сед-
мица игрите и забавленията 
в Лятна академия “Патилан-
ци” продължиха с пълна си-
ла. Дори горещото време не 
беше в състояние да разва-
ли настроението на малчу-
ганите които благодарение 
на своите ръководители пре-
карват вълнуващи дни в дво-
ра на Центъра за подкрепа 
за личностно развитие.

След организираното по-
сещение до Историческия 

музей в града и карнавала 
сега малките патиланци си 
направиха весело индианско 
парти. Всички деца се бяха 
пременили в колоритни ин-
диански одежди и с изрису-
вани лица и диадеми от пе-
ра стреляха с лък, пушиха от 
лулата на мира край лагер-
ния огън и разказваха откъ-
де са получили странните си 
имена като Бягащата сърна, 
Сребърната луна и Хитрата 
мечка.
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Комедията “Михал Мишкоед” гостува в града ни
В началото на месец юли 

жителите на град Генерал То-
шево ще имат възможността 
да се насладят на комедий-
ната постановка на Драмати-
чен театър “Рачо Стоянов” - 
Габрово “Михал Мишкоед”. 
Според много критици и спе-
циалисти това и до днес си 
остава най-известната пие-
са на възрожденския учител, 
писател, просветител, пре-
водач и журналист Сава До-

броплодни.
Според замисъла на ре-

жисьора Невена Митева, 
спектакълът е изграден ка-
то възстановка на първото 
театрално представление 
в България. Така актьори-
те играят „както някога са го 
правили”, когато всички ро-
ли, дори и женските, се иг-
раят само от мъже. В зора-
та на българския театър мъ-
жете актьори мажели муста-

ците си със свинска мас и ги 
посипвали с брашно, за да 
приличат на жени, уточня-
ват от екипа на спектакъла. 
 Комедията „Михал Мишко-
ед“ е „побългарена“ от Сава 
Доброплодни пиеса и е пър-
вата драматургична творба 
в България. За първи път е 
представена на сцена през 
лятото на 1856 година в Шу-
мен и така слага началото 
на българския театър. Кога-

то Сава Доброплодни я пи-
ше, едва ли предполага, че и 
в ХХІ век тя ще звучи съвре-
менно и актуално. Спекта-
кълът ще накара всеки зри-
тел в залата да се посмее 
над парадокса, че за толко-
ва много години манталите-
тът, нравите и характерните 
особености на българина не 
са се променили много. Той 
има и своето оптимистично 
послание, поднесено с мно-
го хумор и виртуозна актьор-
ска игра - и в най-трудния 
миг трябва да се надяваме, 
че ще ни се случи нещо ху-
баво.

В комедията се разказва 
за Михал, който е един от 
заможните жители на град-
чето и е влюбен в хубави-
цата Радка. Наивен и глупо-
ват стар ерген, клонящ към 
50-те, той иска на всяка це-
на да се ожени за нея. Край 
бай Михал се въртят ласка-
тели сватовници, уверява-
щи го, че тя също го люби. 
Той е щедър и разточителен 
и сляпо вярва на словата им, 
че ще я склонят да го вземе. 
А Радка и понятие няма, че 
бай Михал гасне по нея...

Може да се насладите на 
комедията на 4 юли от 18:00 
часа в НЧ “Светлина - 1941” - 
град Генерал Тошево, вход: 
6 лева.

Не си заслужава!
Това е спортната зала в 

СУ “Н. Вапцаров”! През ця-
лата учебна година - от ме-
сец септември до месец май 
почти всеки уикенд тя е за-
ета с различни спортни ме-
роприятия. Най-често то-
ва са турнири по баскетбол 
и волейбол. Много отбори 
със стотици деца от различ-
ни градове на Североизточ-
на България често акостират 
в нашия град за да премерят 
сили помежду си в различ-
ни спортни надпревари. Ид-
ват родители, треньори, при-
ятели…

От няколко дни обаче този 
безсмислен надпис “краси” 
фасадата на сградата откъм 
двора на учебното заведе-
ние. Някой е решил да уве-
ковечи на стената името на 
любимия си отбор. Или пък е 
решил да изрази любовта си 
към него. Не сме сигурни как-
во е искал да постигне. Си-
гурни сме обаче, че някога и 
ние сме били деца. Не пом-

ним обаче да сме “шарили” 
стените на училищата с име-
ната на любимите си отбори. 
А тогава със сигурност поне 
е щяло да има за какво! За-
щото и ЦСКА и “Левски” бя-
ха отбори и играеха футбол - 
силен и красив. И бяха гран-
дове. И играеха в Европа. Но 
наистина играеха. А сега… 
Сега просто ги няма! Зато-
ва и не си заслужава да си 
дадеш парите за спрей и да 
драскаш по стените с него.

Освен грозно и вандал-
ско е и напълно безсмисле-
но… Скоро надписът ще бъ-
де заличен с малко боя - съ-
що както през последните 10 
години се заличиха и “Лев-
ски” и ЦСКА. Двата клуба по 
начина по който трябва да ги 
има на картата на футболна 
България просто не същест-
вуват… Затова ви молим - 
не драскайте стените на об-
ществените сгради в града с 
техните имена - не си заслу-
жава…

Вокална група “Палитра” вдигна на
крака амфитеатър “Аполония” в Созопол

Както вестник “Добру-
джански глас” информира 
още в миналия си брой, во-
кална група “Палитра” при 
НЧ “Светлина - 1941” - град 
Генерал Тошево направи ис-
тински фурор със своите из-
пълнения по време на 17-то 
издание на един от най-кра-
сивите фестивали, които се 
провеждат в Созопол, пос-
ветен на любовта, романти-
ката и нежните чувства меж-
ду хората. Нашите съграж-
дани грабнаха сърцата на 
зрители и жури и заслужено 
спечелиха първо място на 
Националния фестивал на 
старата градска песен “Кра-
сив роман е любовта”.

Събитието даде възмож-
ност на повече от 100 изпъл-
нители да покажат красота-
та на старите градски песни 
в амфитеатър „Аполония” 
на малкото морско градче. 
Националният фестивал на 
старата градска песен „Кра-
сив роман е любовта“ бе-
ше организиран от Народ-
но читалище „Отец Паисий 
1896“ под патронажа на кме-
та на Община Созопол Па-
найот Рейзи. Вокални групи, 
състави и индивидуални из-
пълнители от цялата стра-
на се представиха с нежни 
и чувствени песни за любо-

вта и романтиката. Разбира 
се, основната цел на фести-
вала е съхраняването и по-
пуляризирането на старата 
градска песен.

Груповите изпълните-
ли бяха от Велико Търно-
во, Сливен, Поморие, Бело-
градчик, Крумовград и дру-
ги, но ВК “Палитра” с ръ-
ководител Любомир Чим-
широв и в състав - Стоян-
ка Проданова, Къна Дякова, 

Иванка Мокрева и Галина 
Христова, запази своята на-
ложена през годините тра-

диция, всяко участие на гру-
пата да бъде ознаменувано 
с призово място.

Вокална група “Палитра” на сцената на амфитеатър “Аполония”

Кратки новини
На основание чл. 41 и чл. 

42 от Закона за БППМН и 
Статут за обществения въз-
питател, Местна комисия за 
БППМН град Генерал Тошево 
удължава срока за приемане 
на документи за определяне 
на обществени възпитатели, 
които са органи на Местната 
комисия на БППМН град Ге-
нерал Тошево

***
Общо шест акта са съста-

вени при проверки в горите в 
Добричко. При обход на те-
риторията на ДГС „Генерал 

Тошево” горските стражари 
установили добив на трюфе-
ли без задължителното по 
закон разрешително. От на-
рушителя са конфискувани 
400 грама гъби трюфел.

През изминалата седми-
ца в горските и ловни сто-
панства към Североизточ-
но държавно предприятие 
са извършени 459 проверки. 
166 от тях са на обекти за до-
бив на дървесина, 173 - на 
превозни средства, а 120 на 
физически лица, от които 7 
са любители на риболова.

Спешни мерки срещу
африканската чума

Инициативата за съби-
рането беше на директора 
на СИДП инж. Веселин Ни-
нов, като присъстваха още 
кметът на общината Вален-
тин Димитров, директорът 
на РДГ-Варна Тодор Гичев, 
директорът на ДГС-Генерал 
Тошево инж. Йорданка Най-
денова, ловният експерт на 
СИДП инж. Тервел Стефа-
нов, официалният ветери-
нарен лекар на общината 
д-р Галина Савова, специа-
листът по ловно стопанство 
на Сдружение „Дружество 
на ловците и риболовците-
Генерал Тошево“ Бранимир 
Димитров и над 30 предсе-
датели на ловни дружини.

Целта на срещата бе-
ше да се набележат мер-
ки за предпазване от афри-
канската чума по свинете и 
да се ограничат максимал-
но щетите, ако заболява-
нето дойде на наша тери-
тория. Смъртността при та-
зи болест надхвърля 90% 
и ние трябва да предприе-
мем бързи и адекватни мер-
ки, за да се справим по най-
добрия начин, каза по вре-
ме на срещата инж. Веселин 
Нинов. Той обясни на ловци-
те, че през миналата седми-

ца е проведена среща в МЗ-
ХГ, на която е станало ясно, 
че в околностите на румън-
ския град Тулча вече са ре-
гистрирани случаи на афри-
канска чума по свинете и ед-
на от най-важните мерки за 
справяне със създалата се 
ситуация е драстично нама-
ляване на популацията на 
дивата свиня. Това трябва 
да стане чрез засилване на 
индивидуалния лов.

Д-р Галина Савова обясни 
на ловците как могат да раз-
личат болестта. Тя каза как-
ви проби трябва да се взе-
мат от всяко отстреляно жи-
вотно и защо е важно това 
да се прави. Болестта не е 
заразна за хората, но живот-
ните, които са носители са с 
отслабен имунитет, заразя-
ват се и с други болести, ка-
то част от тях могат да бъдат 
опасни за тези, които консу-
мират неизследвано месо.

По време на срещата се 
взе решение в близките дни 
да бъде организиран курс за 
подборен отстрел на дива 
свиня, за да може повече хо-
ра да участват в лова и по-
пулацията на дивата свиня 
в района да бъде намалена 
възможно най-бързо.


