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Община Генерал Тошево представи нов проект –
за ремонт на НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик
В края на миналата седмица Община Генерал Тошево беше домакин на пресконференция във връзка с проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”, BSB1010 по
Съвместна оперативна програма по ЕИС „Черноморски
басейн 2014-2020“, който се
реализира в сътрудничество
с Община Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград
– Украйна. Водещ партньор по
проекта е Община Генерал Тошево, а общата му стойност
възлиза на 1 147 440,10 евро. Размерът на финансирането от Европейския съюз е
1 055 644,89 евро или 2 064
630,28 лева.
С подкрепата на програмата ще бъдат реконструирани/
модернизирани две културни
институции в България и Румъния и ще бъде възстановен
паметник на културно-историческото наследство в Украйна.
В община Генерал Тошево
ще бъде направен основен ремонт на НЧ „ Дора Габе – 1940“
в село Дъбовик и музейната
експозиция посветена на именитата българска поетеса. Ще
бъде доставено модерно оборудване за НЧ „Дора Габе –
1940“ в село Дъбовик и Историческия музей в града. Сумата на водещия партньор по
проекта е 850 152 лева.
В град Мурфатлар ще бъде
направена реконструкция и
модернизация на Дом на културата, както и изграждане

на зона за провеждане на събития на открито. В град Болград пък ще бъде възстановен паметник на архитектурата и културно-историческото наследство от началото на
19 век. Ще бъде възстановен
и летният павилион (Къща на
Малевински) на първия ръководител на администрацията

тически продукти, базирани
на богатото природно, културно и историческо наследство;
* Инвестиции, насочени към
реставрация, реконструкция и
модернизация на обекти с културно-историческо значение и
подобряване на тяхното функционално състояние;
* Подпомагане развитието

ности, но с една и съща цел:
Интегриране и фокусиране
върху усилията за ускоряване
на регионалното и трансграничното развитие, повишаване на конкурентоспособността и инвестиционния рейтинг,
както и развитие на туризма
чрез ефективно и отговорно
използване на природни, кул-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров представи детайлно проектът, по който ще
бъде направен основен ремонт на НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик.

на град Болград – Сергей Николаевич Малевински. След
реставрацията част от сградата ще стане исторически музей.
Целите и дейностите по
проекта са насочени към следните общи проблеми и предизвикателства:
* Разработване и пускане на
пазара на конкурентни турис-

на предприемачеството в туризма и културния сектор;
* Създаване на условия за
приемственост между поколенията чрез стимулиране на интереса и любовта на младите
хора към общото наследство.
Този проект е интегриран.
Всеки от трите региона, ще
участва с различни методи и
инструменти в различни дей-

турни и исторически ценности и развитие на алтернативни форми на туризъм.
Проектът цели да насърчи
трансграничните иновативни
възможности за бизнес и да
създаде условия за устойчиво
социално-икономическо развитие и просперитет на черноморските крайбрежни общности.

Официално откриха реновираната улица
„Антимовски хан“ в село Кардам

На 1 октомври беше официално открита реновираната
улица „Антимовски хан“ в село Кардам. Кметът на Общината Валентин Димитров и кметът на село Кардам Георги Събев прерязаха лентата на символична церемония. Ремонтът
на улицата е част от проект
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици
на територията на Община Генерал Тошево“ по Програма за
развитие на селските райони
2014 – 2020 г.
Цялостната и рехабилитация на улицата е на стойност
324 376.84 лева с ДДС. По този проект, освен споменатата улица, е направена и пълна
рехабилитация на улица „Втора“ в село Люляково и се ра-

В началото на миналата седмица официално приключи ремонтът на площада пред сградата на НЧ „Нов живот –
1941“ в село Преселенци. Строителните дейности включваха демонтирането на близо 700 кв. м. стари бетонови плочи,
които бяха изпочупени, напукани и силно компрометирани.
На тяхно място бяха положени нови, от които 550 кв. м. сиви
и 140 кв. м. цветни плочи. Освен това строителните работници ремонтираха старите саксии и измазаха и оформиха
градинките на площада. Подменени бяха и дъските на пейките в обособените места за почивка и отдих. Общата сума
на извършените дейности възлиза на 43 800 лв. с ДДС и е от
бюджета на Община Генерал Тошево за 2020 г.

боти по улица „Васил Алексиев“ в Генерал Тошево.
Ремонтните дейности значително подобряват визията на общината. В процеса на
работа бе изгребана старата настилка, извършен демон-

таж монтаж и на бордюри, положена е двупластова асфалтова настилка, хоризонтална
маркировка и нови пътни знаци.
В резултат на изпълнението на проекта се подобряват

условията за живот на населението чрез осигуряване на
достъп до качествена инфраструктура, до основни услуги,
както и пътната безопасност,
това стимулира устойчивото
развитие на Общината и качеството на живот на нейното население.
Паралелно с тази дейност
беше извършен и цялостен ремонт на тротоар с дължина
270 метра от улица „Добротица“ до улица „Антимовски
хан“ . Там ремонтните дейности се състоят в демонтаж
на стари и доставка и монтаж
на нови плочи, поставяне на
нови бордюри. Стойността на
изпълнените строително-ремонтни дейности е 59 850 лв.
с ДДС и е от бюджета на Община Генерал Тошево за 2020 г.

На 1 октомври Домашен социален патронаж от град Несебър гостува на Домашен социален патронаж - град Генерал
Тошево със задача да обмени опит и почерпи вдъхновение от
реализираните добри практики на Общината. В чест на 140
години от рождението на Й. Йовков бяха посетени Филиповата кръчма, старото училище, в което е преподавал Йордан
Йовков, музейната сбирка, посветена на Певеца на Добруджа и църквата в село Красен.

В следващия брой на вестник
„Добруджански глас“ ще може
да прочетете:
♦♦ Заседание на Общински съвет – град Генерал Тошево;
♦♦ Между 1 и 3 октомври в село Красен се проведе третото издание на Националния фотопленер „Есенни хоризонти“, което тази година премина под надслов „Градът
на 60“ във връзка с отбелязването на 60-годишнината от
обявяването на Генерал Тошево за град;
♦♦ Писателят Георги Балабанов представи най-новата си
книга „The Bells of Conscience“ (в превод – „Камбаните на
съвестта“), предназначена за стотиците британци, които
живеят в Добруджа;
♦♦ Стартира втора кампания за набиране на средства за адвокатски хонорари по делото за добив на газ в Добруджа;
♦♦ Интервю с държавния шампион по вдигане на тежести от
СКВТ „Генерал Тошево“ Иън Хартунг;
♦♦ Футболният отбор на „Спортист – 2011“ – Генерал Тошево
с два тежи двубоя в шампионата на Североизточната Трета лига – гостуване в Разград на третия отбор на „Лудогорец“ и домакинство на „Ботев“ (Нови пазар);
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Утвърждаване на интеркултурното
образование в СУ „Никола Й. Вапцаров“
В последния брой на вестник „Добруджански глас“ съобщихме, че ОУ „Хр. Смирненски“ и СУ „Никола Й. Вапцаров“ са сред одобрените
учебни заведения за безвъзмездно финансиране на проектни предложения по конкурсни процедури на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства към
Министерството на образованието и науката.
Сега от СУ „Никола Й. Вапцаров“ дават повече подробности за спечеления от
тях проект „Аз и ти – ние“ по
Приоритет 1: „Реализиране
на форми на взаимодействие
между децата и учениците от
различен етнически произход
за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и
възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на
поведение, основан на поведенчески модели за взаимен
хуманизъм и толерантност“.
Стойността на финансирането е в размер на 12 851,85 лв.
Той е с продължителност
12 месеца от 01.10.2020 г.
до 30.09.2021 г. и е адресиран към 90 ученици, работещи в девет групи и 12 учители от училището. В проектно-

то предложение са заложени
различни форми на работа,
които ще създадат предпоставки за утвърждаване на интеркултурното образование и
създаване на позитивна образователна среда за усвоява-

веещи на територията на общината, ще допринесе за културно самоопределяне на учениците и техните семейства,
за изграждане у децата на самочувствие и увереност в способностите и възможности-

не на знания, умения и компетентности за различните измерения на културните идентичности и изграждането на
национално самочувствие.
Децата ще бъдат трайно
мотивирани за учебен труд и
трайно включени в образователния процес, ще придобият качествено образование,
което ще им гарантира получаването на образователна
степен. Проучването на фолклорното богатство на различните етнически групи, жи-

те им. Чрез съвместни културни изяви на деца, родители и
учители ще се работи за промяна на обществените нагласи за постигане на по-голяма
толерантност спрямо децата
от етническите малцинства.
Срещата със знанието ще се
осъществява както с традиционните методи на преподаване, така и с внедряване на
иновации, които целят да запалят детското любопитство
към света, към науката, към
изкуството. През периода на

Олиото поскъпва

През последните седмици на
международните борси се наблюдава поскъпване на слънчогледа. В тази връзка специалистите очакват и ръст в цената на
олиото. Тон от маслодайното семе в момента е на нива 780-820
лева, докато през август то се
търгуваше около 580 лева. Ми-

Накратко

На 27 септември, около
11:55 часа, по пътя от Генерал
Тошево посока Добрич е бил
спрян лек автомобил „Мерцедес”, управляван от 26-годишен мъж. При проверката на
водача на автомобила за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът е отчел
положителен резултат за употребата на канабис, амфетамин и метаамфетамин. Задържан е за срок от 24 часа, като
по случая е образувано бързо
полицейско производство.

* * *

Проверките за незаконен
дърводобив продължават още
по-масирано във връзка с периода на интензивно снабдяване с дърва за огрев и започването на отоплителния
сезон, съобщават Изпълнителната агенция по горите.
Горските служители от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции
по горите осъществяват ежедневен контрол като се проверяват обектите, в които се
добива дървесина, произходът, количеството и законността на превозваната дървесина, транспортните средства и физическите лица, на
които са доставени дърва за
огрев. Всички закупени дърва
трябва да са маркирани с контролна горска марка, производствена или общинска марка и да са придружени с превозен билет.

налата година в този период цената е била около 540 лв./тон,
а най-високата – около 700 лв./
тон.
Повишаването на цените идва от страните, които са най-големи производители и износители на слънчоглед – Русия, Румъния, Украйна и Молдова. Там добивите през тази година са ниски, защото сушата засега и тези
страни, по подобие на България.
Има търсене на слънчоглед, като в момента то е по-голямо от
предлагането. За малко стока се
борят много клиенти и това определя цената. В България положението е сравнително добро,
тъй като има достатъчно слънчоглед, защото сушата не засегна
вътрешността на страната, а само Източна България.

проекта учителите и учениците от целевата група ще са организирали и провели: тематични празници, викторини,
изложби, презентации за осъществени инициативи.
През учебната 2020-2021
година Иновативно Средно
училище „Никола Йонков Вапцаров” ще работи още по редица Национални програми
към Министерството на образованието, за които е подало проектни предложения и е
спечелило допълнително финансиране:
* НП „Ученически олимпиади и състезания“ - Модул
„Осигуряване на обучение на
талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ - География и икономика
- 1300,00 лв., БЕЛ - 650,00 лв.;
* НП „Участвай и променяй
– родителят активен партньор
в училищния живот“ - 2982,90
лв.;
* НП „Заедно в грижата за
всеки ученик“ - Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители
и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“
- 3912.00 лв. по предметите
БЕЛ, Математика, Човекът и
обществото, Човекът и природата, История и цивилизация
и География и икономика.

Юбилеен Конгрес на Съюза
на народните читалища

На 27 септември, на откритата сцена на театър „Сълза
и смях“ в град София, се проведе 35-ят юбилеен Конгрес
на Съюза на народните читалища. В него участие взеха
председатели и секретари на
културни институции от цялата страна. На симпозиума
присъства и секретарят на
НЧ „Светлина – 1941“ – град
Генерал Тошево Мария Господинова. Почетен гост на събитието беше министърът на
културата Боил Банов.
В началото на Конгреса
беше прочетен поздравителен адрес от министър-председателя на Република България Бойко Борисов, част
от който гласеше следното:
„В днешно време, когато повече от всякога обществото
ни има нужда от единство и
разбирателство, няма как да
не обърнем поглед към българското читалище. Бих искал да изразя моето дълбоко уважение и признателност към неуморния Ви труд,
благодарение на който съхранявате читалищната идея.
Поздравявам Ви за огромното родолюбие и ентусиазма.
За българското правителство подкрепата за културата е национален приоритет.
Въпреки голямото изпитание

на пандемията, на вниманието ни продължава да бъде и
развитието на българските
читалища“.
Делегатите на Конгреса
споделиха, че през последните години наблюдават промяна в ценностната система
на хората, като отношението
към българските читалища и
работещите в тях се е променило в посока на още по-ясното и дълбоко осъзнаване
на тяхната водеща роля като културна ценност на страната ни.
В края на официална част
на Конгреса, министър Боил
Банов връчи наградите „Златен век“ и грамоти на заслужили читалищни деятели. Най-високото отличие
на Министерството на културата се присъжда по повод 24 май, Деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост.
Тази година церемонията
по официалното обявяване
на наградите беше отложена във връзка със ситуацията с пандемията от Ковид-19.
Конгресът преминава при
стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с ограничението на разпространението на
новия вирус.

За втора поредна година учениците от Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ - град Генерал Тошево се включиха в Националната
информационна
кампания „Бъди войник“ на Министерството на отбраната, която тази година започна от град
Добрич на 25.09.2020 г. Те се
запознаха с различните родове войски - Сухопътни войски,
Военновъздушни сили. Военноморски сили, Сили за специални операции, Служба „Военна
полиция“ и Национална гвардейска част. Получиха информация за същността на службата
на кадровите войници и имаха
възможност да се докоснат до
образци на въоръжение, екипировка и военна техника на българската армия.

Специалистите съветват пшеницата да не се сее по-рано от 5 октомври
Сеитбата на пшеница не
трябва да започва по-рано
от 5 октомври. Това е професионалният съвет към всички
земеделци на професор д-р
Иван Киряков, завеждащ “Селекция на зърнено-житните и
бобовите култури” в Добруджанския земеделски институт край град Генерал Тошево.
Пред областните медии
той сподели, че заради климатичните промени оптималните срокове за сеитбата се променят. „Сега пшеницата масово се сее между 1
и 25 октомври. Миналата година обаче посевите, които
бяха засети малко по-късно,
избегнаха нападение от житни мухи, ръжди и др. В крайна сметка тези посеви дадоха
по-добри резултати, отколкото засетите през първата десетдневка на октомври. От

2015 година насам има меки
зими и в три години от тях вегетацията почти не спря през
зимата. Все пак това не е дълъг период, не знаем какво
ще се случи през следващите години, всичко подлежи на
анализи“, коментира професор Иван Киряков.
Той посочи още, че тази
есен няма достатъчно влага в
почвата и земеделците трябва да се съобразят с това какви са прогнозите за валежи.
„Хубаво е да се сее във влажна почва, или поне да се очакват гарантирано валежи.
За поникване на пшеницата
и за нормално развитие в началните фенофази няма нужда от чак толкова влага. Ако
обаче закъснеят със сеитбата и ноември се окаже доста студен, тогава става малко по-сложно. Но в момента
никой не може да каже какво

ще бъде, защото най-точните
метеорологични прогнози са
десетдневните“, добави още
специалистът.
Професор Иван Киряков
съветва производителите да
погледнат кога са засели миналата и по-миналата година, да преценят кои посеви
са били добри и да се съобра-

зят с това. По думите му сеитбената кампания ще бъде
тежка и земеделците трябва
да разпределят риска, като
засеят и поне 10% българска
селекция. Тя е по-ниско продуктивна, но пък е с по-високо качество. „Нека земеделците да си погледнат дневниците от предходните две го-

дини и да преценят кога да
сеят. Но да не е преди 5 октомври“, изтъкна Киряков.
Той изрази и съжалението си, че агробизнесмените
не се доверяват на науката,
а на фирмите, които предлагат продукти за растителна защита и посевен материал. „Да, тези фирми си гледат
финансовата част. За съжаление, през последните години много малко се обръща
внимание на този мощен механизъм, с който разполага
министерството – Селскостопанска академия. Не мисля,
че земеделците се обръщат
за съвети към учените. Напротив – когато посочим някои грешки в технологиите и
в решенията им, те не ни слушат“, коментира селекционерът.
По материали на
областните медии
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Изложба от архивни снимки и документи Североизточният район
разкрива живота на Йордан Йовков получава еврофинансиране
и в периода 2021-2027

На 1 октомври в Исторически музей – град Генерал Тошево официално беше открита фотодокументалната изложба „Йордан Йовков в снимки и документи от държавните
архиви“. Експозицията е създадена от Държавна дирекция
„Архиви“ със съдействието на
Регионален исторически музей – Добрич и Курортен комплекс „Албена“. Художник е
Илия Вълчев.
Гостуващата изложба представя една част от постъпилите в Централния държавен архив и намиращите
се в други български архиви материали за Йордан Йовков. Тя разказва както за живота на писателя, така също
за въздействието на неговите произведения, за почитта
към творческото му дело, за
безсмъртието на словото му.
Мобилната изложба показва
картички, снимки, спомени,
ръкописи на разкази, романи и драми, както и програми
и афиши от театрални постановки по Йовкови произведения. Интерес предизвикат и
биографичните щрихи от живота на писателя: кръщелно
свидетелство, писмо на Йордан Йовков до Деспина за годежа им от септември 1918
година, писмо от Министерство на външните работи и
изповеданията до Българската легация в Букурещ за назначаването на писателя за
редовен сътрудник по печата,

много фотоси на книги с посвещения – от Кирил Христов,
Светослав Минков, Ангел Каралийчев, Елисавета Багряна и др.
Експозицията беше открита от Кремена Митева – гла-

с провеждащата се Национална научна конференция на тема „(Не)познатият Йовков“ с
представители на академичната и научна общност от цялата страна, които също имаха възможността да се насла-

на проф. Михаил Неделчев,
проф. д.ф.н. Виолета Русева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, проф. д.н. Венцислав
Димов, СУ „Св. Климент Охридски“, Десислава Маркова
от Исторически музей – Тут-

Изложбата предизвика сериозен интерес и теми на разговор сред присъстващите гости.

вен уредник на Дом-паметник “Йордан Йовков” в град
Добрич, а специален музикален поздрав за гостите отправи една от възпитаничките на
Веселина Куцарова – вокален
педагог към ЦПЛР – Център за
работа с деца.
Откриването на фотодокументалната изложба съвпада

дят на експозицията в града
ни. След това гостите се отправиха към село Красен, където разгледаха старото училище, в което е преподавал
Йордан Йовков и музейната
сбирка, посветена на Певеца
на Добруджа.
Програмата на конференцията включва доклади

ракан, Д-р Кремена Митева,
Регионален исторически музей – Добрич, проф. Анчо Калоянов, Велико Търново и други.
Изложбата в Исторически
музей – град Генерал Тошево може да бъде разгледана
от всеки до края на месец октомври.

Липса на здрави мотриси и локомотиви
парализира ЖП транспорта в областта
В рамките на един месец –
от 30 септември до 31 октомври, БДЖ отменя всички пътнически влакове по линиите Добрич – Варна и Добрич
– Кардам. Безумното решение на Държавната железница
е продиктувано от липсата на
изправна дизелова мотриса.
По линията на бързия влак До-

брич – Повеляново пък, причината е липса на локомотив.
За извозването на пътниците
по трасетата ще бъдат осигурявани автобуси.
За странното решение стана ясно буквално ден преди
то да влезе в сила, след като на ЖП гара – Добрич, беше
поставено съобщение, от кое-

то става ясно, че през следващия месец се отменят влаковете в областта. Направленията Добрич – Повеляново и
обратно, Варна – Добрич и обратно, Добрич – Кардам и обратно, няма да бъдат изпълнявани. Пътниците от отменените влакове ще бъдат превозвани с автобуси от предгаровия

площад.
Разписанието предвижда и
по-ранно тръгване на автобусите, тъй като маршрутите са
по-дълги. От БДЖ съобщават,
преди да пътувате по някои от
изброените направление, да
се информирате за началните часове на тръгване на автобусите.

COVID-19

Община Генерал Тошево извършва закупуване и доставка
до дома на потребителя на хранителни продукти и продукти
от първа необходимост, и лекарства (закупени със средства
на потребителите).
Обхватът на потребителите е :
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки, заявяване
и получаване на неотложни административни услуги (със
средства на потребителите).
Заявки за доставка и услуга се приемат само в работни
дни на телефонен номер: 0883 560 603.

Фирма Bro’s Gas предлага газификация и изграждане на
отоплителни системи; безплатен оглед и изготвяне на оферта;
проектиране; съдействие при узаконяване; възможност за лизинг;
гаранционно и следгаранционно обслужване.

За удобство на своите клиенти и предвид
противоепидемичните мерки за COVID – 19
„ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по
електронен път. Вариантите са два – единният е чрез регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код, който
можете да намерите на последната си фактура
срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и
на номер: 0884 399 054

Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен
район в програмния период 2021-2027 г. Общинските центрове с население над
15 000 души ще са бенефициенти по Оперативна програма „Развитие на регионите“,
а тези с по-малък брой жители ще са към Програмата
за развитие на селските райони. Това заяви заместникминистърът на регионалното
развитие и благоустройството Деница Николова, която се
включи в онлайн заседание
на Националното сдружение
на общините в Република България.
Към ресурса на двете програми ще се насочат средства и от останалите оперативни програми, с които ще
се изпълняват интегрирани териториални инвестиции. В следващите седем години европейските програми ще подкрепят територията на целите общини, с всич-

ки населени места в тях, а не
само конкретни градове, като целта е да се постигне подобър ефект на развитие. Освен общинските администрации достъп до програмата ще
имат всички заинтересовани
страни – икономически оператори, неправителствен сектор, граждански организации
и др., които ще имат възможност да инициират идеи, които могат да се подкрепят.
Варна ще бъде център на
растеж и бенефициент по
приоритетната ос за интегрирано градско развитие в Североизточен район през предстоящия програмен период,
като общината ще има бюджет
за съвместни или индивидуални проекти с Русе и Велико Търново. От останалите 35
общини, които попадат в обхвата на ниво 2 в района, общините Добрич, Търговище и
Шумен ще са бенефициенти
на ОПРР по приоритетната ос
за интегрирани териториални
инвестиции.

ОБЯВА

Община Генерал Тошев обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от
Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанска 20202021. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Депозитите за участие в размер на 10лв/дка се внасят в
касата, находяща се в административната сграда на Община
Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087
01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв. до
12:00 часа на 13.10.2020 г. и се получава в Център за услуги и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен
ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на
тръжни документи.
Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 13.10.2020 г. Търгът ще се проведе на 14.10.2020 г. от
09:00 часа в зала „Дора Габе“, трети етаж на административната сграда на Община Генерал Тошево.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр. 25 и 05731/8939.
Община Генерал Тошево уведомява жителите на града,
че във връзка с отмяната на извънредното положение, считано от 16 май, се възобновява извършването на превоз
на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.

Изгодни оферти

ПРОДАВАМ апартамент в саниран блок на ул. „Ал. Димитров“ №2, ет. 4, ап. 10. От 24 000 до 26 000 лева. Идеален
център, достъп до газова инсталация, PVC дограма и външна изолация. За контакти: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ от 100 кв.
м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0877/16 78 83.
КУПУВАМ запазена къща в град Генерал Тошево. Цена до
30 000 лева. Телефон за връзка: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща на два етажа в град Генерал Тошево. Включва гараж и дворно място с две приземни помещения за живеене. За повече информация на тел.
0886/43 21 64 и 058/66 63 12.
ПРОДАВАМ инвалидна количка с цена по споразумение.
За повече информация на тел. 0895/79 93 62.
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В град Генерал Тошево отваря врати школа по Киокушин Карате
В средата на месец октомври в град Генерал
Тошево ще отвори врати филиал на добричкия
клуб по Киокушин Карате „Сейкен“. Тренировките ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа в спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“. В момента тече записване
на деца, като минималната възрастова граница за започване на тренировъчни занимания е
6 години.
В тази връзка вестник „Добруджански глас“
потърси за повече информация Диян Радев,
който ще води подготовката на младите каратеки и който реално е причината за откриването на филиала на клуб „Сейкен“ в нашия град.
Диян Руменов Радев е родом от град Добрич и
е на 46 години. Занимава се с Киокушин Карате
вече повече от 10 години, като от 6 години води
подготовка на деца в добричкия клуб „Сейкен“.
Диян Радев притежава първи дан.

Какво представлява спортът Киокушин Карате?
- Киокушин Карате е найтвърдия стил карате създаден от Масутацу Ояма. Води
се най-твърдият стил карате,
защото боевете са пълен контакт или както е по-познато
като термин фул контакт.
Разкажете малко повече
за Киокушин Карате в България, за неговата история и
какво е нивото на този спорт
у нас?
- Смело мога да заявя, че
България има богати традиции и история в този източен
спорт. Благодарение на Шихан Константин Божилов Киокушин Карате съществува в
България от далечната 1976
г. Бързо набира популярност и
се разпространяват на територията на цялата страна. Интересът към този спорт е огромен, а нивото на Киокушин
Карате в България вече е доста високо. В този спорт България е в челната тройка след
Русия и Япония.

ще привлечете децата?
- Преди всичко карате започва и завършва с уважение. Тренировките са тежки,
все пак става въпрос за боен
спорт, в който спортуващите влизат в близък контакт и
понасят удари по цялото тяло.
Финесът на този спорт обаче
омайва и очарова. Погледнат
отстрани, той винаги изглежда красив. Освен това учи на
дисциплина, постоянство и
вдъхва на децата нужната доза самочувствие в най-ранна детска възраст, когато се
формира техният характер.
Кои са най-ценните качества, които ще придобият вашите възпитаници след
като се запознаят с този

научат и на уважение. А комплексните тренировки ще им
дадат здраво тяло и добра
физическа форма.
Като треньор трудно ли
ви е да мотивирате днешните деца да влязат в залата за
тренировки?
- В днешно време това наистина е почти непосилна задача. С напредването на технологиите децата много трудно
влизат в залата. Предпочитат
игрите на телефоните, таблетите и забавленията в социалните мрежи. Ние обаче им даваме възможност да надникнат в един нов свят – светът
на Киокушин Карате.
Каква е формулата на успеха в този спорт?

съм за следващото си откритие. Клубът е член на „Българска Карате Киокушин федерация“. Нашите възпитаници участват в национални и международни прояви.
Всяка година правим и Международен технически лагер
в курортен комплекс Камчия
край Варна, който изцяло се
осигурява от федерацията.
Условията за тренировки ще
бъдат много добри. Очакваме сериозен интерес към това начинание. В този ред на
мисли, искам да изкажа своята благодарност към кмета на община Генерал Тошево Валентин Димитров за това, че след проведени разговори, той ни подкрепи и застана плътно зад създаването
на филиал на клуб „Сейкен“
в града.

Това са каратеките от клуб „Сенсей“ в град Добрич, които тренират под ръководството на Диан
Радев. Сега неговите знания ще бъдат предадени и на децата от нашата община.

За нашия малък град, това
ще бъде съвсем ново и непознато спортно начинание.
То обаче ще се нуждае от известна доза тласък. С какво

спорт и започнат да го практикуват?
- Ще се научат на дисциплина. За най-малките деца
това е особено важно. Ще се

- Определено това е постоянството и здравите тренировки. Тук, за разлика от
много други спортове, талант
почти не се изисква. Всичко

Иън Хартунг е държавен шампион по
вдигане на тежести при кадетите до 17 години

Между 22 и 26 октомври
град Хасково беше домакин
на Държавното лично първенство по вдигане на тежести за всички възрастови групи. В надпреварата та-

се научава и усъвършенства.
От шест години се занимавате с подготовка на деца в Спортен клуб „Сейкен“
– град Добрич. Сега започвате и в Генерал Тошево. Какви
са вашите лични цели и мечти в Киокушин Карате?
- На първо време нещата с
филиала в град Генерал Тошево просто трябва да потръгнат. Първо да съберем деца,
които искат и имат интерес да
спортуват Киокушин Карате.
След това ще изкачваме стълбичката стъпало по стъпало.
България има своите абсолютни световни шампиони по Киокушин Карате. Готови ли сте вие да създадете
следващите?
- Няма да бъда скромен.
Създал съм много държавни шампиони и много международни шампиони. Готов

зи година участие взеха над
400 състезатели в категориите: момчета и момичета до
13 г., кадети и кадетки до 15
г. и до 17 г., юноши и девойки до 20 години, мъже и же-

ни.
Сред участниците беше и
отборът на СКВТ „Генерал
Тошево“ с треньор Димитър
Димитров. Тимът ни беше
представен от тежкоатлети в

Иън Хартунг позира със спечелените медали от ДП по вдигане на тежести в Хасково, заедно със своя
треньор Димитър Димитров.

три възрастови групи – момчета до 13 г., кадети до 15 г.
и кадети до 17 г.
Най-големият успех за
клуба дойде при кадетите до 17 г., където Димитър
Димитров взе за шампионата две момчета – Иън Хартунг и Есер Исмаил. В категория до 49 кг. Иън Хартунг
спечели златен медал, като
по този начин стана държавен първенец в своята възрастова група и категория, а
Есер Исмаил остана на четвърто място.
При момчетата до 13 г.
представител на клуба беше Рамис Рамисов, който
се състезава в категория до
55кг. и завърши на четвърто
място в крайното класиране. Рамис обаче се пребори
за бронзовия медал в движението изтласкване.
При кадети до 15г. отборът също имаше един представител в лицето на Мартин Маринов. Той завърши
на седмо място в изключително силна конкуренция.
Така отборът на СКВТ „Генерал Тошево“ записа поредно много силно участие
на ДП по вдигане на тежести, прибирайки се отново
с държавен първенец в една
от категориите.

Нашият съгражданин Аристидис Папатеодору, който направи първите си стъпки в баскетбола в родния „Спортбаскет - ГТ“, подписа професионален договор с гръцкия „Лефкипос“. През миналата кампания Ари отново играеше в
Гърция, но с екипа на „Ираклис“. Там той остави доста добри впечатления и интересът от „Лефкипос“ не е закъснял.
Талантът играе на позиция три и един от най-перспективните баскетболисти на България.
„Мисля, че намерих правилния отбор за мен. Сега най-важно е да тръгна от по-ниска дивизия, да трупам игрови минути и да надграждам. Само така ще достигна нивото, което
ми е необходимо за да играя баскетбол от най-висока европейска класа“, заяви специално за предаването “Двоен Дрибъл” Аристидис Папатеодору.
На снимката: Ари с екипа на „Балкан“ (Ботевград), преди
да се премести да играе в отбори от Гърция.

Мисли преди да действаш…

