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Изключително богата и 
наситена откъм съби-
тия беше тазгодишна-
та програма на Гене-

рал Тошево по повод празни-
ка на града. Между 31 октом-
ври и 8 ноември се проведоха 
повече от 20 културни, спорт-
ни и музикални мероприятия, 
които вдъхнаха допълнител-
на доза свежест в забърза-
ния есенен живот на китното 
ни градче. В този празничен 
брой на вестник “Добруджан-
ски глас” ще направим кратка 
ретроспекция на всичко случи-
ло се в града ни през празнич-
ните дни.

Програмата за празниците 
на града започна още на 31-ви 
октомври, когато на градския 
стадион за поредна година се 
проведе традиционния учени-
чески крос “Будители - 2018”. В 
него участие взеха повече 100 
ученици от трите училища в 
града, разделени в пет възрас-
тови групи - момичета и мом-
чета. Според различните въз-
растови групи, децата преме-

риха сили в различни дистан-
ции - от 200 до 400 метра. Раз-
бира се, най-оспорвани бяха 
бяганията при най-големите, 
където не липсваха и драма-
тични моменти в последните 
финални метри. Всички учас-
тници в крос “Будители” полу-
чиха спортни тениски, а класи-
ралите се на първите три мес-
та в своите възрастови групи 
- грамоти и медали. В общо-
то класиране по училища, ОУ 
“Хр. Смирненски” завоюва 2 
медала - 1 златен и 1 сребъ-
рен; СОУ “Н. Вапцаров” - 15 - 
6 златни, 4 сребърни и 5 брон-
зови; ПГЗ “Т. Рачински” - 10 - 3 
златни, 4 сребърни и 3 брон-
зови.

Класиране:
Възрастова група III - IV 

клас:
~ момичета - Мелис Кирило-

ва (първо място);
~ момчета - Мирослав Ми-

ленов (първо място);
~ момичета - Деяна Дими-

трова (второ място);
~ момчета - Иван Проданов 
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Приветствие на кмета 
за Празника на града

Скъпи жители на Генерал Тошево,
Днес е 8 ноември. Най-тържественият и най-богатият ден 

от годината, в който Генерал Тошево заслужено празнува. 
Ден, в който почитаме по стар стил нашия покровител - Све-
ти Димитър и освен, че правим равносметка за изминаваща-
та стопанска година, обръщаме поглед към това, към кое-
то се стремим, това, което очакваме и това, за което меч-
таем. Казвам „мечтаем“, защото мечтатели са създали пър-
вия чифлик, първото училище, читалището, църквата, гара-
та, самодейната група. Всички те - трудолюбиви хора, во-
дени единствено от желанието за по-добър живот, тук сред 
равнината.

Затова в този ден ви пожелавам от сърце да сте здра-
ви. Нека имаме мъдростта да различаваме правилното от 
неправилното и силата да избираме доброто в решенията, 
пред които сме изправени ежедневно. И да не забравяме да 
мечтаем за града!

Честит празник!
Валентин ДИМИТРОВ

Кмет на Община Генерал Тошево

На 8 ноември излезлите на централния площад граждани и гости на Генерал Тошево имаха възможност за пореден път 
да се насладят на съдържателни и професионални изпълнения.



- 2 -

(второ място);
~ момичета - Кристияна 

Йорданова (трето място);
~ момчета - Ерик Алексиев 

(трето място).
Възрастова група V - VI 

клас:
~ момичета - Аделина Андо-

нова (първо място);
~ момчета - Шенол Баръш 

(първо място);
~ момичета - Симона Коле-

ва (второ място);
~ момчета - Даниел Йорда-

нов (второ място);
~ момичета - Александра 

Александрова (трето място);
~ момчета - Алтан Риза 

(трето място).
Възрастова група VII - VIII 

клас:
~ момичета - Анита Йовева 

(първо място);
~ момчета - Ергин Сюлей-

ман (първо място);
~ момичета - Александра 

Чимширова (второ място);
~ момчета - Съби Събев 

(второ място);
~ момичета - Златина Няго-

лова (трето място);
~ момчета - Лъчезар Лаза-

ров (трето място).
Възрастова група IX - X 

клас:
~ момичета - Мелек Тефико-

ва (първо място);
~ момчета - Жулиян Колев 

(първо място);
~ момичета - няма (второ 

място);
~ момчета - Мартин Георги-

ев (второ място);
~ момичета - няма (трето 

място);
~ момчета - Юнус Мерт (тре-

то място).
Възрастова група XI - XII 

клас:
~ момичета - Стелияна Ма-

ринова (първо място);
~ момчета - Станислав То-

доров (първо място);
~ момичета - Иванка Димова 

(второ място);
~ момчета - Ангел Демирев 

(второ място);
~ момичета - няма (трето 

място);
~ момчета - Алтан Айханов 

(трето място).
Ученическият крос „Будите-

ли” беше първата инициатива 
от поредицата мероприятия, 
посветени на Празника на Ге-
нерал Тошево.

Само час по-късно в Исто-
рически музей - Генерал То-
шево официално беше откри-
та гостуващата мобилна из-
ложба “Алкохол и Амбалаж” 
на Исторически музей - Гор-
на Оряховица. Експозиция-
та събира на едно място раз-
лични видове алкохолни бу-
тилки, гарафи, чаши, халби и 
мострени етикети от началото 

Абонирайте се за „Добруджански глас“

И тази година топ-кулинарят Ути Бъчваров успя да спечели сърцата на празнуващите  
с остроумието и безспорните си готварски умения.

    За първа година се проведе и фестивал на руската салата, в приготвянето на която се 
включиха няколко работливи добруджанки.
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на миналия век. Край тях свое-
то важно място заемат сифо-
ни и шишета за сода, лимона-
да и други газирани „придру-
жители” на алкохола. Особено 
красиви са няколко колекции 
от стъклени бутилки с различ-
на форма и вместимост. Посе-
тителите могат да видят ста-
рите лимонадени шишета със 
закопчалка тип „кронка”, както 
и нестандартни методи за за-
тваряне на бутилки. Експози-
цията включва множество чер-
но-бели снимки и фотографии 
с различно „алкохолно” посла-
ние. Върху някои от тях са из-
образени типично български 
кръчмарско-юнашки сюжети с 
неочакван край.

На 1 ноември - Ден на на-
родните будители, в НЧ „Свет-
лина 1941” бяха открити две 
изложби. Първата, която по-
срещаше хората на входа на 

културното средище, бе с на-
слов „Градът в миналото”. 
Чрез фотосите, посветени на 
тематиката, многобройните 
посетители се докоснаха до 
интересни моменти от истори-
ческото и настоящо развитие 
на Генерал Тошево. Някои от 
тях са наистина уникални.

Веднага след това, с офи-
циално откриване от стра-
на на кмета на Общината Ва-
лентин Димитров, присъства-
щите граждани се потопиха в 
света на майсторските кадри, 
които тази година ознаменува-
ха първия фотопленер „Есен-
ни хоризонти”. В него участ-
ваха седем майстори на фо-
тографското изкуство - Вик-
тор Димчев от София, Дими-
тър Алексиев от Генерал То-
шево, Стоян Илиев, Диян 
Милтиядев, Росица Милтия-
дева и Станислав Георгиев от 

Присъстващите на тържественото заседание  
бяха приветствани от кмета на Общината Валентин 

Димитров и председателя на Общинския съвет  
Христо Павлов.

На снимката: Участничките в етновечерта „С Добруджа в сърцето”.

На снимката: Момент от връчването наградите за принос 
в развитието на града и общината.

Концертът на Силвия Кацарова след тържественото 
заседание предизвика бурните аплодисменти на 

многобройната публика.
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Добрич и Даниел Влад от Ру-
мъния. Представени са 250 
снимки от района на село Кра-
сен, които впечатлиха всич-
ки. Основната идея на плене-
ра „Есенни хоризонти” е среща 
на професионални фотографи 
с природата и бита на Йовко-
вата Добруджа, която ги вдъх-
нови да претворят в багри кра-
сотата във всички нейни фор-
ми и проявления.

В края на деня се изигра и 
финалът на продължилия по-
вече от месец турнир по мини 
футбол “Toshevo Cup 2018”, a 
oтборът на “Огнеборец” стана 
първият носител на трофея. 
Надпреварата която беше ор-
ганизирана от Община Гене-
рал Тошево съвместно с ФК 
“Спортист - 2011” продължи 
повече от месец и предложи 
много емоции и стойностен 
футбол.

В спора за отличието от 

първото издание на турнира 
един срещу друг излязоха от-
борите на “Огнеборец” и “Доб-
руджански отряд” - без съм-
нение двата най-силни в над-
преварата. Срещата помежду 
им предложи всичко, от кое-
то един финал се нуждаеше - 
бърз и динамичен футбол, ат-
рактивни изпълнения, красиви 
попадения, напрежение между 
футболисти и съдия, червени 
картони, но и… само един по-
бедител.

Пожарникарите се наложи-
ха с 5:2 след като на почив-
ката между двете полувреме-
на изоставаха с 1:2. Отборът 
на “Добруджански отряд” оба-
че завърши мача с двама изго-
нени футболисти, а това сери-
озно наклони везните в полза 
на тима на “Огнеборец”, кой-
то се възползва от числено-
то си превъзходство и завою-
ва златните медали. На тре-

то място в турнира “Toshevo 
Cup 2018” се класира съста-
вът на “Скрита сила”, който в 
малкия финал надигра отбо-
ра на “Лестър Сити”. Местата 
от пето до осмо бяха разпре-

делени както следва: “Рефе-
рите”, “Спортист - ветерани”, 
“Община Генерал Тошево” и 
“Флорида”.

Организаторите на турни-
ра раздадоха и три индивиду-
ални награди. Голмайстор на 
“Toshevo Cup 2018” с 13 попа-
дения стана Росен Минев от 
тима на “Реферите”. За най-
добър вратар беше определен 
Мариян Тодоров от отбора на 
“Лестър Сити”, а най-добър 
футболист на турнира е Геор-
ги Божков от шампиона “Огне-
борец”.

На следващия ден - 2 ноем-
ври десетки жители на града 
и общината се събраха за по-
клонение пред Паметника на 
загиналите във войните след 
неговата реновация. На съ-
битието присъстваха кметът 
на Общината Валентин Ди-
митров, общински съветници, 
представители на Общинска 
администрация.

Думи за историята на памет-
ника, символиката, която носи 
и значението му за местната 
общност представи замест-

След награждаването на отличените поетеси бе представена постановката 
„Литературното кафене оживява”. В ролята на Христо Чолчев се превъплъти  

актьорът Красимир Демиров, а на Дора Габе и Елисавета Багряна – Райна Стойчева и 
Илиана Иванова.

Едно от най-важните събития, залегнало в програмата за 
Празника на града, беше отчитането на резултатите от 
Националния конкурс за поетеси „Дора Габе”. Наградите 

бяха връчени от кмета на Общината Валентин Димитров.
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ник-кметът на Общината Ге-
орги Георгиев. Той посочи, че 
този паметник ни събира, за 
да отдадем почит на загина-
лите жители на общината във 
войните за национално осво-
бождение и да се поклоним 
заедно пред светлата им па-
мет. Кметът от своя страна до-
пълни, че без техния героизъм 
и саможертва днес нямаше да 
ни има и нас и затова ще оста-
нат завинаги в нашите сърца

Реновирането на Паметни-
ка е осъществено с 8400 лева 
- 6000 целеви средства, пре-
доставени от Министерството 
на отбраната и 2400 лева от 
общинската хазна.

Паметникът на загиналите 
във войните е включен в ре-
гистъра на военните памет-
ници на областта и в Нацио-
налния регистър на Министер-
ството на отбраната. Офици-
ално Паметникът бе открит на 
9 май 1995 г.

В същия ден бяха отчете-
ни и резултатите от ХІІІ На-
ционален конкурс за поете-
си „Дора Габе” организиран от 
Община Генерал Тошево, Съ-
юза на българските писатели, 
Издателство „Български пи-
сател”, Издателство „Захарий 
Стоянов” и Народно читалище 
„Дора Габе 1940” в с. Дъбовик.

Журито определи следното 
класиране:

Първа награда не се при-
съжда.

Втора награда - Магдале-
на Георгиева Шумарова от Пе-
трич за стихотворенията „Ро-
зата на любовта” и Победа”.

Трета награда - Радостина 
Йорданова Драгоева-Калчева 
от Варна за стихотворенията 
„Зюмбюли по изгрев”, „Дъждо-
вен пулс” и „Мажорно”.

Поощрителни награди - 
Маргарита Черникова Русева 
от Тутракан за стихотворени-
ята „Вятър”, „Безкраен час” и 

„Няма да казвам”, Петя Цоне-
ва Иванова от Габрово за сти-
хотворенията „Чорапи за враб-
чета”, „Есен” и „Рисувай ни до-
бри”, Станка Ламбова Мезева 
от Горна Оряховица за стихо-
творенията „Калинка-бърбо-
ринка”, „Пчеличка-химичка” и 
„Първокласник”, Юлия Косто-
ва Момчилова от София за 
стихотворенията „Теменужки”, 
„Ламята и „Пръв учебен ден”, 
Валентина Стефанова Йото-
ва-Тодорова от София за сти-
хотворенията „Ескизи за лю-
бовни сънища”, „Жената, коя-
то мислеше, че е птица” и „Лю-
бовни маратони”.

В организацията на конкур-
са отново се включи и изда-
телство “Захарий Стоянов”. 
Съгласно статута на събити-
ето директорът на издател-
ството Иван Гранитски при-
съди една специална награда 
на Виолета Бедринова от Па-
зарджик за стиховете “Мама 
и май”, “Изтъняват на време-
то дните” и “Как да вървиш без 
мечти”. Специална награда 
присъди и издателство “Бъл-
гарски писател” за стихотво-
рението “Часовникът на тат-
ко” на Красимира Макавеева 
от София.

Уикендът започна с тради-
ционния туристически поход 
“По стъпките на “Йордан Йов-
ков”. За събитието от пър-
во лице разказа председате-
лят на Туристичско дружество 
“Добруджанец” Димо Димов:

“В похода участваха учени-
ци от СУ “Н. Вапцаров” и ОУ 
“Хр. Смирненски” - Генерал 
Тошево. Участие взеха и жи-
тели на града. Първата спир-
ка на похода беше в село Из-
ворово, където от 1900 до 
1906 година с малко прекъсва-
не учител е бил Йордан Йов-
ков. За неговото пребивава-
не в селото ни разказа секре-
таря на кметството и дългого-

дишен кмет на село Изворо-
во Иван Вълков. От село Из-
ворово до село Красен беше 
извървян пешеходен преход. 
При почивката на Каралийска-
та чешма Иван Вълков разка-
за легендата за извора и по-
строената до него чешма.

Походът продължи до Фи-
липовата кръчма в село Кра-
сен, където участниците бяха 
запознати с мястото, където 
Йордан Йовков е общувал с 
местните хора и е черпил сю-
жети за голяма част от произ-
веденията си. В местния му-
зей секретарят на читалище-
то и уредник на музея Весели-
на Димитрова ни запозна под-
робно с дейността на писате-
ля през годините в които е бил 
учител и директор на местно-
то училище. Разгледано беше 

старото училище и кабинета в 
който Йордан Йовков е живеел 
и работил.

След хубавата среща в село 
Красен походът се отправи до 
новооткрития паметник на гра-
ничаря от село Краище Ва-
сил Минков, застрелян по вре-
ме на изпълнение на войнския 
си дълг от сръбски бандити по 
време на охрана на границата 
ни с Република Сърбия. След 
кратка беседа за героичния 
подвиг на граничаря участни-
ците в похода поеха към язо-
вира край Дрян, където си на-
правиха малък пикник”.

На 3 ноември - събота се 
проведе и 15-то издание на 
двойков бридж турнир, посве-
тен на празника на града. Съ-
битието което се превърна в 
традиционно събра край иг-
ралните маси бриджьори от 
цяла Североизточна Бълга-
рия. Както обикновено над-
преварата премина под патро-
нажа на Община Генерал То-
шево. Зам.- кметът Георги Ге-
оргиев откри състезанието и 
пожела успех на всички участ-
ващи 18 двойки. След много 
оспорвани битки в 26-те изи-
грани раздавания победители 
станаха Илко Попов и Стоян 
Вутов от Варна. След тях за-
върши друг варненски тандем 
- Светла Ненова и Стефан Ге-
оргиев. Трети са Емил Пенев 
и Иван Станков от Каварна, а 
четвърти - Лъчезар Тодоров и 
Тодор Тодоров от Добрич.

Наградите за призьори-
те бяха връчени лично от кме-
тът на града Валентин Дими-
тров, който обеща в следва-

Пред реновирания Паметник на загиналите във войните бяха положени венци и цветя от 
признателните поколения.

Денят на Народните будители и тази година бе отбелязан 
с ученически крос, в който участваха възпитаници на 

трите учебни заведения в града.
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щите години традицията да 
продължи и любители на тази 
игра от цялата страна отново 
да станат част от празника на 
Генерал Тошево.

В съботния ден, най-добри-
те ездачи на Североизточна 
България се включиха в със-
тезанието по конен спорт, кое-
то се провежда традицион-
но в рамките на програмата 
за празниците на Генерал То-
шево - 8 ноември. Турнирът с 
породисти жребци се прове-
де на тренировъчното игрище 
в града и отново събра стоти-
ци почитатели на майсторска-
та езда. Общо 30 участника с 
27 коня мериха сили в 5 пар-
кура, като хегемон в 4 от 5-те 
паркура се утвърди школата 
от град Варна.

Ето и класирането по дис-
циплини:

Първи паркур - Х паркур:
I място - Трифон Трифонов 

с кобила Обкова от клуб „Но-
мад Индюранс“ - Варна;

I място - Валентин Христов 
с кобила Сандра от клуб „Хи-
подрум“ - Добрич;

I място - Кристиян Рачев с 
кон Декан от клуб „Хиподрум“ 
- Добрич;

I място - Трифон Трифонов 
с кон Максимус от клуб „Номад 
Индюранс“ - Варна.

Втори паркур - Юноши:
I място - Лора Кирова с ко-

била Зумра от клуб „Номад 
Индюранс“ - Варна;

II място - Симона Ата-
насова с кон Лидер от 
клуб „Ангард“ - Варна; 
III място - Калина Кирова с кон 

Максимус от клуб „Номад Ин-
дюранс“ - Варна.

Трети паркур - аматьори:
I място - Михаил Диков с кон 

Делфин от клуб „Класика“ - Ге-
нерал Тошево;

II място - Йоана Костадино-
ва с кобила Аманда от клуб 
„Рекар“ - Добрич;

III място - Мишел Маркова 
с кон Конрад от клуб „Рекар“ - 
Добрич.

Четвърти паркур - Отворен 
за 5 годишни и по-възрастни 
коне в две фази:

I място - Илияна Атанасо-
ва с кобила Адана от клуб „Ан-
гард“ - Варна;

II място - Диян Балчев с кон 
Карон от клуб „Шумен 2010“ - 
Шумен;

III място - Николай Николов 
с кобила Канди от клуб „Ан-
гард“ - Варна;

Пети паркур - Отворен за 5 
годишни и по-възрастни коне с 
еднократен бараж:

I място - Николай Николов с 
кобила Канди от клуб „Ангард“ 
- Варна;

II място - Илияна Атанасо-
ва с кобила Адана от клуб „Ан-
гард“ - Варна;

III място - Диян Балчев с кон 
Бабук от клуб „Шумен 2010“ - 
Шумен;

На 4 ноември - неделя, в 
града се проведоха две спорт-
ни надпревари - Градски тур-
нир по тенис на маса и Турнир 
по баскетбол - Зона “Добру-
джа”. И двете събития преми-
наха при голям интерес, като 
спортните зали в СУ “Нико-
ла Вапцаров” трудно побраха 

всички желаещи да се вклю-
чат в спортния празник.

Турнирът по тенис на маса 
беше организиран за две въз-
растови групи - деца и люби-
тели ветерани. При децата на 
първо място завърши Стефа-
ни Стефанова, която на фина-
ла победи Стефко Хаджиев. 
На почетното място се нареди 

Даниел Нагорянски. При вете-
раните най-добър се оказа Ра-
домир Иванов, който надделя 
в последния двубой над Ма-
риян Димитров. Трети остана 
Янаки Янакиев.

Турнирът по баскетбол пък 
беше първи кръг от първен-
ството за момчета до 12 годи-
ни в Зона “Добруджа”. В над-
преварата се включиха пет 
отбора - на домакините от 
“Спортбаскет ГТ” - Генерал 
Тошево, “Черноморец” - Бал-
чик, “Академик” - Варна, “Шу-
мен” - Шумен и “Вихър” - Въл-
чи дол.

Възпитаниците на треньора 
Стойо Стоев изиграха два дву-
боя, като постигнаха една ка-
тегорична победа - с повече 
от 30 точки разлика над тима 
на “Черноморец” - Балчик и 
една минимална загуба - със 
само 3 точки от силния състав 
на “Академик” - Варна. Имен-
но момчетата от морската ни 
столица показаха най-доба 
игра и заслужено триумфира-
ха в надпреварата, печелейки 
всичките си срещи.

В тази група са още отбо-
рите на “Варнабаксет” - Варна 
и “Лудогорец” - Разград, като 
след изиграването на всички 
кръгове от шампионата, пър-
вите два тима в крайното кла-
сиране ще се изкачат в по-гор-
на група за следващия сезон.

Новата седмица започна с 
театралната постановка “Ге-
раците” на ДТ “Йордан Йов-
ков” - Добрич. Жителите на 

Турнирът по конен спорт „За купата на кмета” бе 
белязан с участието на елитни клубове и жокеи от цяла 

Североизточна България.

Откритият урок по родолюбие също предизвика подчертан интерес у гражданите и 
особено сред децата и младежите.
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Генерал Тошево препълни-
ха залата в Народно читали-
ще “Светлина - 1941” и се на-
сладиха на една от най-попу-
лярните повести на великия 
Елин Пелин. Постановката е 
на Стефан Спасов, а сцено-
графията на Димитър Митев. 
В постановката участие взеха 
актьорите Валентин Андреев 
- Рафе, Мария Гинкова, Радо-
мир Андонов, Пламен Мари-
нов, Любов Николова, Краси-
мир Демиров, Татяна Христо-
ва, Владимир Трендафилов, 
Мария Генова, Стефан Сър-
чаджиев, Мила Боянова, Ди-
митър Петров и малкия Йоан 
Деянов. “Гераците” е сред 
най-сполучливите художест-
вени документи на едно про-
менливо време - началото на 
ХХ век., когато в следосвобо-
жденска България започват 
да възникват новите икономи-
чески отношения. Зависимост-
та от парите става все по-го-
ляма, градът започва да расте 
заедно с изкушенията в него, а 
селото се обезлюдява и връз-
ката със земята се къса. Лю-
бовта в дома на Герака не из-
държа под напора на тези про-
мени, децата го предават и 
семейството му се разпада... 
В днешно време тези про-
мени са още по-агресивни и 
рефлектират в личния ни жи-
вот още по-дълбоко. Любовта 
абдикира, децата не могат да 
запълнят липсата на смисъл 
и нуждата ни от упование, а 
дяволът, усетил нашата сла-
бост, отваря бакалница в ду-
шите ни и търгува с доброто 
и злото.

В навечерието на празни-
ка на Генерал Тошево жите-
ли и гости на града ни имаха 
уникалната възможност да се 
насладят на първата Етно ве-
чер “С Добруджа в сърцето”. 

Празничният спектакъл кой-
то беше организиран от Об-
щински младежки съвет и Об-
щина Генерал Тошево се със-
тоя в НЧ “Светлина - 1941” 
пред пълна зала и остави пре-
красни впечатления. Етно ве-
черта “С Добруджа в сърце-
то” беше посветена на мина-
лото и бъдещето на нашия 
град, на фолклора, който е 
неизменна част от настояще-
то на този красив роден край. 
Красив роден край, скътан в 
равното добруджанско поле. 
А както всички знаем Добру-
джа е земя докосната от Бог и 
да - Добруджа пази традиции-
те си живи. Точно тези тради-
ции бяха пренесени на сцена-
та от участниците в тематич-
ната вечер. Традиции, които 
бяха представени на нашите 
деца, които ще ги предадат на 
своите след време.

Гостите в препълнената 
зала се насладиха на тема-
тични песни и танци, видяха 
мотиви, които представят не-

изменната роля на майката 
и бащата, на бабата и дядо-
то, на прародителите, на учи-
телите в училището в това да 
бъде положен благородният 
камък в основите на българ-
щината и народните тради-
ции. В рамките на Етно вечер-
та бяха представени и свежи-
те и атрактивни модели на та-
лантливата дизайнерка Еле-
на Христова, която съчетава 
отлично модерното с тради-
ционното. Роклите и са подхо-
дящи за всички, които търсят 
нестандартното и различното.

Събитието завърши с кон-
церт на бандата с най-яките 
момичешки гласове на Бъл-
гария, откритието от петия 
сезон на X Faktor - България 
- „4Мagik“! Преди да излязат 
на сцената Елия, Никол, Ва-
лентина и Елеонора кметът на 
Община Генерал Тошево Ва-
лентин Димитров изтегли пе-
челившото име от специал-
ната томбола, организирана 
от Общински младежки съвет. 

Победителят ще се наслади 
на фотосесия в народна но-
сия в навечерието на Нацио-
налният празник на Републи-
ка България.

В рамките на Етно вечер-
та малко по-рано се състоя и 
открит урок по родолюбие “С 
Добруджа в сърцето” с учени-
ци от СУ “Н. Вапцаров” и ОУ 
“Хр. Смирненски”. Инициати-
вата на Общински младеж-
ки съвет целеше да запознае 
най-малките ученици с уни-
калната продукция на местни 
производители. На специално 
разположени щандове в цен-
търа на града деца и гражда-
ни имаха възможността да оп-
итат най-различни продукти - 
риба, хляб и пита от фурната 
в село Красен, козе сирене и 
мед. Освен това на щандовете 
можеха да се разгледат и ръч-
но изработени сувенири, пле-
тени шалове, шапки и чорапи.

Ден преди празничния 8 но-
ември Общинска администра-
ция връчи традиционните го-
дишни награди на фирми, зе-
меделски производители и 
представители на различни 
институции за постигнати ви-
соки професионални резулта-
ти в своите сфери. Събитие-
то беше официалната част от 
общоградското тържество и 
предшества концерта на Сил-
вия Кацарова в залата на об-
щината.

След проведена дискусия и 
направен анализ и оценка на 
постигнатите през годината 
резултати, специална комисия 
отличи и определи за награж-
даване следните категории и 
структури:

І раздел: Награди за по-
стигнати резултати в об-
ластта на селското стопан-
ство:

1. ЕТ „ГОЧЕВ - ГОЧО ГО-

На снимката: Победителите от отбора „Огнеборец” в първия турнир по минифутбол „Toshevo Cup”.

Мобилната изложба „Алкохол и Амбалаж”, гостуваща в 
Историческия музей на града, бе открита от директора на 
Историческия музей в Горна Оряховица Пламен Мадемов и  

кмета на Общината Валентин Димитров.
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ЧЕВ“ гр. Добрич - за производ-
ство на зърнени култури и реа-
лизирани приходи от наемане 
на земеделска земя от общин-
ски поземлен фонд;

2. ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ - 
гр. Ген.Тошево - за трайно и 
устойчиво развитие в облас-
тта на животновъдството - за 
животновъден обект в с. Сня-
гово;

3. ЗС „ИВАНКА ГЕОРГИЕ-
ВА“ с. Кардам - за производ-
ство в областта на пчелар-
ството;

4. „СИЛВЕНА АГРО“ ЕООД 
с. Пчеларово - с представи-
тел Ангел Ангелов - за разви-
ващо се производство в об-
ластта на етерично-маслени-
те култури.

ІІ раздел: Награди в облас-
тта на социално-икономиче-
ската област:

1. „МОНОЛИТ“ ООД гр. До-
брич с управител Камен До-
брев - за активна строител-
на дейност и реализиране на 
проекти за енергийна ефек-
тивност в гр. Генерал Тошево;

2. „СКИТИЯ- 1 ГТ“ ЕООД гр. 
Генерал Тошево с управител 
Николай Николов - за трайно 
развиваща се стопанска дей-
ност, инвестиции и осигурява-
не на заетост;

3. БЕТА КАБЕЛ ЕЛЕКТРОН-
ИКС ЕООД гр. Генерал Тоше-
во с управител Рувейда Юсе-
ин - за стартиращ бизнес.

ІІІ раздел: Награди в сфе-
рата на опазване на общест-
вения ред и защита живота 
на населението от община-
та:

1. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ 
- Генерал Тошево - за систем-
ни действия в опазване на об-
ществения ред;

2. ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Ге-
нерал Тошево - за ежедневен 
принос в опазване здравето 
на населението и съдействие 

в кризисни ситуации.
IV Раздел: Награда за 

партньорство и дарител-
ство:

1. АГРО СИП ООД гр. Гене-
рал Тошево с управител Иве-
лин Христов - за дарителство.

Голямата и неповторима 
Силвия Кацарова беше при-
ятната изненада, кулминация-
та на богатата празнична про-
грама по повод празника на 
град Генерал Тошево. Ведна-
га след края на официалната 
част от общоградското търже-
ство и връчването на годиш-
ните награди, на сцената пред 
препълнената зала, излезе 
една от вечните прими на бъл-
гарската музика. Близо два 
часа вечната звезда държа 
публиката в залата на върха 
на емоциите и екстаза. Неза-
бравимите хитове на Силвия 

Кацарова екзалтираха публи-
ката, която заедно с нея изпя 
някои от най-популярните пар-
чета. “Бяла въздишка”, “Моля 
се”, “Провинциална пролет”, 
“Топъл дъжд” и още дузина 
музикални бисери върнаха хо-
рата заели местата си в зала-
та в онези романтични време-
на в края на 80-те и началото 
на 90-те години.

И тази година Община Гене-
рал Тошево и НЧ „Светлина - 
1941“ организираха Фестивал 
на сармата и кюфтето по по-
вод празника на града. За раз-
лика от миналата, когато ак-
цент в кулинарното събитие 
бе сармата, тази година фо-
кусът бе върху кюфтетата. 7 
участника, въоръжение с не-
обходимото кухненско оборуд-
ване, подправки и 5 кг прясно 
свинско месо, смляно от Ути 

Бъчваров, трябваше да пока-
жат майсторски умения в при-
готвянето на вкусното мезе. 
В продължение на два часа и 
половина те изпържиха пове-
че от 500 кюфтета. Като при-
зът за най-добро кюфте и на-
града от половин прасе оти-
де при Деспина Панчева. Вто-
ро и трето място също получи-
ха приз от „свинска мръвка“, 
а всички останали участници 
взеха поощрителни награди, 
връчени им от кмета и област-
ния управител. Паралелно с 
това петима доброволци при-
готвиха 200 кг руска салата, а 
за да не изневери на традици-
ята край тях Ути бе сложил да 
къкрят 100 зелеви сърми по 
традиционна тошевска рецеп-
та. Всичко приготвено в хуба-
вия ноемврийски ден бе спо-
делено с гостите на празника 
заедно чаша младо червено 
вино. Кулинарната надпрева-
ра, която отново събра стоти-
ци жители и гости на градския 
площад, нямаше да бъде съ-
щата, ако на сцената не бяха 
и децата от фолклорен ансам-
бъл „Добруджа“, както и госту-
ващия състав от Негру Вода, 
Румъния. Талантливите мла-
дежи приковаха погледите 
към тях с чудесни изпълнения 
на танци и народни песни от 
двете страни на границата.

След вкусния празник, про-
грамата за 8 ноември продъл-
жи с невероятен концерт на 
най-обичаната банда в Бъл-
гария през последните годи-
ни - Д2 и един от кадифените 
гласове на родната поп сце-
на Любо Киров. Момчетата из-
пълниха всичко свои хитове, а 
на песента „Не мога да спра 
да те обичам“, тържествени 
илюминации озариха небе-
то над Генерал Тошево. Това 
бе и финалът на тазгодишната 
програма по повод 8 ноември.

Походът „По стъпките на Йордан Йовков”, организиран от Туристическо дружество „Добруджанец”, допринесе за 
усвояването на нови знания на участниците от СУ „Никола Вапцаров” и ОУ „Христо Смирненски”.

Турнирът по тенис на маса доказа, че имаме спортни 
таланти както при децата, така и при възрастните.


