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На добър час, абитуриенти от Випуск’22
Навръх големия православен празник, посветен на светите братя Кирил и Методий,
който църквата отбелязва на
11 май, Община Генерал Тошево изпрати със стилно тържество абитуриентите от Випуск’22 на двете училища в
града. За трети път церемонията-коктейл по успешното за-

вършване на средното образование на учениците се проведе в Историческия музей. След
двегодишно прекъсване заради всички ограничения, свързани с разпространението на
коронавирусната инфекция,
китната сграда отново прие
зрелостниците. Там те бяха
поздравени от кмета на Общи-

на Генерал Тошево Валентин
Димитров, който им пожела
много лични и професионални
успехи, попътен вятър, добра
реализация, сбъдване на мечтите и носене на родния край
в сърцето и душата.
На випускниците беше посветена кратка музикална програма. Поздрави с любими пес-

На 11 май в Историческия музей в града се състоя официалното изпращане на
абитуриентите от Випуск’22.

Ремонт на улица в село Житен
В началото на месец май
по главната улица в село Житен започнаха ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Строителните работи се наложиха заради няколкото последователни аварии на ВиК, вследствие на
което асфалтовата настилка беше силно компрометирана и започна да пропада.
Общата квадратура на терена, върху който се рабо-

ти, възлиза на близо 300 кв.
м. Предвидената сума за ремонтът пък е в размер на 32
000 лв. с ДДС.
Предвидените дейности
по обекта съдържат направата на изкоп с дълбочина около 1 м., обратен насип с подходяща земна маса, полагане
на нова трошенокаменна настилка с дебелина 50 – 55 см.
и изливане на два пласта асфалтова настилка.

Ремонтните дейности в село Житен.

ни към абитуриентите поднесоха деца от школите по изкуства към Център за подкрепа
за личностно развитие – Център за работа с деца в града.
По време на тържеството
Община Генерал Тошево награди отличените ученици на Випуск’22 от двете училища. Общо единадесет са младежите,
които завършват с отличен успех, награди и призови места
от различни състезания и конкурси средния си курс на обучение. Това са Никол Костадинова и Радостина Георгиева
(първенци на випуска), Алейна Еминова, Даяна Николова,
Тошко Георгиев и Елла Стийвънс (отличници) от СУ “Н.
Вапцаров” и Елена Тодорова
(първенец на випуска), Евгени
Йовчев, Мариела Калева, Паула Петрова и Николета Георгиева (отличници) от ПГЗ “Тодор Рачински”.
Общо на 48 са учениците от
двете учебни заведения, които
тази годишна завършват средното си образование, като
всички те получиха подарък от
Община Генерал Тошево.
С наздравица по време на
коктейла младежите и девойките отбелязаха раздялата си
с училищата си и навлизането им в живота. Сега по-трудното пред предстои, но преди
всичко са приятните вълнения
покрай предстоящите абитуриентски балове.

Уважаеми спортисти, треньори,
преподаватели по физическо възпитание,
приятели на спорта,
Поздравявам ви по повод 17 май – Ден на българския спорт!
Спортните личности винаги са били богатство за нашето общество. Наша обща задача е
да възпитаваме и изграждаме не само успешни
елитни състезатели, но и здраво и активно младо поколение.
С чувство на уважение поднасям своята благодарност към вас - спортистите и приятелите
на спорта, към треньорите и към преподавателите по физическо възпитание на територията на общината, благодарение на които у децата се изграждат физически и нравствени ценности.
Пожелавам ви изобилие от спортни успехи и
победи, които да продължат изградените традиции в нашата община!
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

В село Пчеларово отбелязаха 125-годишнината от
основаването на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1897“

На 11 май в село Пчеларово
се състоя един истински фолклорен празник, който местните жители чакаха с огромно
нетърпение. Едно от най-старите читалища в община Генерал Тошево – Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий –
1897“, село Пчеларово чества
своята 125-годишнина от основаването си.
Юбилеят беше отбелязан с
богата литературно-музикална програма, в която се включиха децата от детската градина в селото, фолклорния
състав към културната институция, Красимир Колев от Генерал Тошево и фолклорните
групи към читалищата в селата Зограф, Дъбовик, Житен и
Сноп. Публиката, изпълнила
залата до краен предел се наслади на страхотни музикални
изпълнения, които дълго време бяха бурно аплодирани.
Фолклорният празник беше
първият от две години насам в

село Пчеларово заради ограниченията, свързани с коронавируса. Официални гости
на събитието бяха кметът на

Община Генерал Тошево Валентин Димитров, зам. кметът
Румен Мунтянов и Маргарита
Великова – Началник на отдел

„Култура, вероизповедания и
интеграция“. Свои поздравления поднесоха читалищни секретари и кметове от района.

Публиката в село Пчеларово отдавна беше зажадняла за подобни хубави изпълнения.
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Община Генерал Тошево отличи и награди заслужили В Нощта на музеите
учители, културни дейци и изявени ученици
беше открита изложбата
„Изкуствата на Тибет“

На тържествена церемония,
състояла се днес, в деня посветен на светите братя Кирил
и Методий, в ритуалната зала
в сградата на Общинска администрация, кметът на Община
Генерал Тошево Валентин Димитров отличи и награди учители, културни дейци и ученици от училищата и читалищата

Красимир Демиров – художествен ръководител на Театрален колектив „Георги Шивачев“ при НЧ „Светлина
1941“;
Тодор Георгиев – дългогодишен самодеец в НЧ „Светлина
1941“ гр. Генерал Тошево.
За отлично представяне и
високи постижения на олим-

СУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Яница Илиева – 5 а клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Калоян Милчев – 10 клас в
СУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Боян Илиев – 10 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Мелиса Ахмед – 10 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Маргарита Сивкова - 10

Това са даровитите деца от нашата община.

в цялата община за високи постижения.
За постижения и заслуги в
областта на науката, културата и изкуството и по повод
Деня на българската азбука, просвета и култура и на
славянската книжовност - 24
май, бяха наградени следните учители и културни дейци:
Ивелина Милчева - учител
в СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.
Генерал Тошево;
Недка Минчева - учител в
СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.
Генерал Тошево;
Галина Янева - учител в ОУ
„Хр. Смирненски” гр. Ген. Тошево;
Таня Ганева - учител в ОУ
„Хр. Смирненски” гр. Генерал
Тошево;
Геновева Великова - учител
в ОУ „Христо Смирненски” гр.
Генерал Тошево;
Димитър Митев - учител в
ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Величка Димитрова - учител
в ПГЗ „Тодор Рачински” гр. Генерал Тошево;
Венета Новакова - учител в
ОУ „Христо Ботев” с. Кардам;
Дойчо Дойчев - учител в ОУ
„Йордан Йовков“ с. Красен;
Даниела Стоева - учител в
ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен;
Живка Христова - директор
на ДГ „Пролет“ гр. Генерал Тошево;
Руска Атанасова - председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1897“с. Пчеларово;
Димитрина Катранджиева –
бивш дългогодишен секретар,
самодеец и председател на НЧ
„Отец Паисий 1897“ с. Спасово;

пиади, конкурси и състезания в областта на науката и
изкуствата и по повод Деня
на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май,
бяха наградени с грамота и
материална награда следните ученици:

клас в СУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Рауф Алтай – 3 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Стефания Папатеодору – 9
клас в СУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Симона Райчева – 11 клас в
СУ „Никола Йонков Вапцаров“;

Георги Георгиев – ученик в
ОУ „Христо Смирненски“;
Пламена Цонкова – ученичка в ОУ „Христо Смирненски“;
Иво Димитров – ученик в ПГЗ
„Тодор Рачински“;
Момчил Буюклиев – ученик в
ПГЗ „Тодор Рачински“;
Димитър Великов - ученик в
ПГЗ „Тодор Рачински“;
Желязко Михайлов - ученик
в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Ренета Енчева - ученичка в
ПГЗ „Тодор Рачински“;
Стефани Великова - ученичка в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Виолета Димитрова - ученичка в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Мирослава Янкова - ученичка в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Ради Илиев - ученик в ПГЗ
„Тодор Рачински“;
Преслава Галинова - НЧ
„Стефан Караджа - 1942 г.“,
село Малина
Славея Яворова - НЧ „Стефан Караджа - 1942 г.“, село
Малина
За постижения в областта
на образованието, науката,
културата и изкуството поощрителна награда на кмета
получиха:
Александрина Илиева – 9 а
клас, ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Максим Николаев– 9 а клас,
ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Катерина Янкова – 8 а клас,
ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Петя Михайлова – 8 а клас,
ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;

Заслужилите културни дейци и учители в снимка за спомен.

Рада Недялкова – 8 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Александра Чимширова – 9
клас в СУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Симона Радева – 8 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Калина Щерева – 5 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Георги Георгиев – 6 клас в
СУ „Никола Йонков Вапцаров“;
Айля Адилова – 10 клас в СУ
„Никола Йонков Вапцаров“;
Женя Бучекчиева – 6 б клас в

Иванина Стоянова – 4 клас в
ОУ „Христо Смирненски“;
Дея Гойкова – 6 клас в ОУ
„Христо Смирненски“;
Елина Иванова – 6 клас в ОУ
„Христо Смирненски“;
Никол Дикова – ученичка в
ОУ „Христо Смирненски“;
Вяра Кирчева – ученичка в
ОУ „Христо Смирненски“;
Йоана Драгнева – ученичка в
ОУ „Христо Смирненски“;
Явор Георгиев – ученик в ОУ
„Христо Смирненски“;

Иван Йорданов – 11 а клас,
ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Иван Иванов - 11 а клас, ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Стела Евтимова - 11 а клас,
ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Вяра Николова -11 а клас,
ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“;
Красимира Николова – 11 а
клас, ученик в ПГЗ „Тодор Рачински“.

Обмяна на образователен опит

В началото на месец май учители от три училища от страната посетиха иновативните часове „Светът на креативната математика“ в СУ „Никола Й. Вапцаров“ в град Генерал Тошево. Училището има спечелен проект по национална програма „Иновации в действие“, по който през тази учебна година обменя опит, добри практики и идеи с други три училища. Гости от Средно училище „Димитър Благоев“ – град Провадия, Средно училище за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“ –
град Русе и Второ начално училище „Васил Левски“ – град Омуртаг наблюдаваха часовете по математика и програмиране в
1 и 2 клас. Децата показаха познания в смятането и алгебрата чрез забавни и увлекателни за тях игри на платформата www.
programiram.com.
Иновативните часове „Светът на креативната математика“ се провеждат с учениците в начален етап – от 1 до 4 клас. В тях
децата се учат да програмират, да правят кратки алгоритми и да решават казуси по математика. Под формата на игра преподавателите поставят у тях основите на алгоритмичното и логическо мислене. Децата разбират кога са мислили правилно и кога не, и бързо поправят своите грешки. Така биват научавани, че математиката е много точна и много важна наука.

На 14 май, когато се чества Нощта на музеите, в Исторически музей, град Генерал
Тошево, беше официално открита изложбата „Изкуствата
на Тибет“. Гостуващата експозиция на Исторически музей,
град Димитровград включва
над 100 предмети, свързани
с религията, културата и бита на Тибет. Изложбата предизвика много сериозен интерес сред жителите и гостите

своя следващ живот, тибетците въртят молитвения тубус.
Мистиката на Изтока намира отражение в маските на демони и пазители на богатства,
символ на тибетския будизъм.
Представени са и т.нар. ленти
сутра, които и сега са задължителен елемент от декора на
будистките манастири.
Интерес
представляват
т.нар. танки. Танка е будистка
религиозна живопис върху па-

Изложбата в музея предизвика сериозен интерес и беше посетена
от над 250 души в деня на официалното и откриване.

на града, а най-радостни бяха децата, които се насладиха
на уникални маски на демони.
Едни от най-интересните
експонати, които бяха представени в музея, показват религията на Тибет. Култова пагода-ступа, инкрустирана в
миналото с тюркоази, корали, ахати и други скъпоценни камъни, е служила за съхранение на мощите на монасите в будистките манастири.
Предметът, с височина един
метър, е обвит в шарфове от
5 цвята - жълт, зелен, червен,
бял и син, които символизират петте вида мъдрост на Буда. „Колелото на Дхарма“, изработвано от бронз, символизира безкрайния кръговрат на
живота и представлява композиция от три фигури. В средата е колелото, а от двете му
страни са разположени животни. То е поставяно на покривите на манастирските
сгради и мемориалните аркади.
Внушителни музикални инструменти – тончин, с височина 3 метра, използвани в
будистките ритуали, издават
специфичен звук на ревящ
слон. За да натрупат милостиня и благочестиви факти за

мучно платно с естествени бои
и 24-каратово злато, създадена от монаси в състояние на
медитация и молитви. Тя пресъздава главно обичаите на
обществото и засяга различни
сюжети, основно религиозни.
Всички религиозни предмети
носят дълбоко сакрален смисъл. Те са образи на просветлението, които имат силата да
пробудят човешкия дух.
Изложбата включва още битови предмети и облекло. В
интериора на тибетския дом
неизменно присъства т.нар.
чема – кутия за съхранение
на ечемик. Типични дрехи на
фермери, както и женски носии от миналото на тибетското
общество, показва йерархията
през отдавна отминалите времена. Експозицията представя
и ювелирното изкуство на старите тибетски майстори на бижута.
Гостуващата изложба ще може да бъде разгледана от посетителите до 31 юли 2022 г. Директорът на музея, Цветелина Христова изказва благодарности на Антоанета Станчева –
директор на ИМ-Димитровград
за предоставената изложба и
на колегите от РИМ-Добрич за
подреждането и.

„С очите си видях бедата“

В края на месец април в град Добрич, беше проведен областният етап на конкурса за детска рисунка „С очите си
видях бедата“. От рисунките класираните в общинския кръг
проведен в община Генерал Тошево в областния кръг бяха
класирани следните рисунки:
- Първа категория, първа възрастова група – рисунката на
Виталия Теодорова Великова – 8 год. от СУ „Никола Йонков
Вапцаров“ е класирана на второ място;
- Първа категория, трета възрастова група – рисунката на
Генчо Стоянов Цанков – 18 год. от ПГЗ „Тодор Рачински“ е
класирана на първо място, а рисунката на Десислава Станиславова Епифанова – 14 год. от СУ „Никола Йонков Вапцаров“ е класирана на трето място.
На участниците, чиито рисунки са класирани на областния кръг на по-късен етап ще бъдат връчени грамоти. Тези
три рисунки ще бъдат представени за участие в националния етап на детска рисунка „Сочите си видях бедата“, който
трябва да се проведе до края на месец юни.
РСПБЗН – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
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СЕДМИЦА НА СПОРТА
Между 9 и 17 май в град Генерал Тошево се проведе второто издание на Седмица на спорта. Първото беше преди три години – през 2019, като след
това всички спортни събития бяха отменени заради рестрикциите, свързани с разпространението
на коронавирусната инфекция. Ето обаче, че светът започна да се връща към нормалността, мерките в страната бяха напълно свалени и Община Генерал Тошево предприе организирането на Седмица на спорта.
Активностите, на които организаторите заложиха през тази година бяха: турнир по баскетбол
3х3, ученически маратон, състезания „Бързи, смели, сръчни“ за деца от детските градини и за ученици от училищата, колоездачна обиколка на град
Генерал Тошево, демонстративен футболен двубой
между отбори, съставени от различните институции в града, турнир по мини футбол за ученици от
1 до 8 клас и волейболна среща между представители на Общински младежки съвет и Общинска администрация.
Седмицата на спорта определено предизвика сериозен интерес сред гражданите и най-вече сред
подрастващите, като за отбелязване е, че само в маратона се включиха над 300 деца. Това беше колкото неочаквано, толкова и радостно за организаторите. Във всички надпревари участниците подходиха изключително сериозно, вложиха голямо количество спортна злоба и хъс и преследваха победата до последно.
Определено най-интересни бяха двете състезания „Бързи, смели, сръчни“ за деца и ученици, в
които публиката препълни до краен предел спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“. Децата се
радваха на солидна подкрепа от своите родители,
баби и дядовци, приятели и съученици, като в замяна се бориха до последно във всяка една игра. Турнирите по баскетбол и футбол пък традиционно генерират голям интерес, като и сега не направиха
изключение.
Общо във всички спортни събития се включиха
над 450 участници, като разбира се, някои участваха в няколко активности. Бройката обаче е показателна за това, че младите в град Генерал Тошево
обичат да спортуват и са почитатели на активния
начин на живот.

Турнир по баскетбол 3х3 откри Седмицата на спорта
На 9 май в нашия град беше
дадено началото на Седмицата на спорта. Първото издание на хубавата инициатива
на Община Генерал Тошево се
състоя през 2019 година. Заради пандемията от коронавирус, която скова света обаче, през следващите две години спортното събитие беше
отменяно. Сега всички активно живеещи и спортуващи деца и младежи отново се радват на форума.
Седмицата на спорта за-

почна с турнир по баскетбол
3х3, който се осъществи и със
съдействието на БК „Спортбаскет ГТ“ с треньор Стойо Стоев. В надпреварата се включиха общо 20 отбора, разпределени в различни възрастови
групи при момичетата и момчетата.
Според правилата една среща можеше да продължи точно 7 минути или пък докато
някой от двата тима не реализира 11 точки. Това направи всички двубои изключител-

Турнирът по баскетбол 3х3 даде старт на Седмицата на спорта 2022.

Над 300 деца се включиха в ученическия маратон

Огромен интерес предизвика ученическият маратон, който се проведе като
част от активностите в рамките на Седмицата на спорта в град Генерал Тошево. В
лекоатлетическата проява
се включиха над 300 деца от
първи до осми клас в двете

училища в града – ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Никола Й. Вапцаров“, като по този
начин бяха надминати и найсмелите очаквания на организаторите.
Ученическият маратон се
проведе по предварително обозначено и обезопасе-

но оспорвани и динамични, а
баскетболистите се раздадоха максимално. В турнира се
включиха и четири отбора при
момичета до 13-годишна възраст, които тренират в клуба
само от два месеца. Младите
девойки обаче показаха, че за
това време са усвоили основните правила на играта и имат
огромно желание за развитие.
Най-атрактивни двубои се
получиха при смесени отбори
между юношите-младша възраст и мъжете. Там сблъсъ-

но трасе в Централния градски парк с обща дължина от
320 метра (за 1 обиколка).
Старт беше даден за деца в
четири различни възрастови
групи – ученици от 1-2 клас,
3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас.
Преди състезанието децата
получиха стартови номера,

В маратона взеха участие над 300 деца и го превърна в най-масовото спортно събитие за годината.

които бяха залепени на тениските им, а във всяка възрастова група се включиха
по над 50 участници (общо за
момичетата и момчетата).
Най-малките завъртяха само по една обиколка, докато следващите две възрастови групи пробягаха трасето
два пъти. Най-големите пък
трябваше да бягат три обиколки преди да определят победителите. Медали, тениски
и грамоти получиха първите
пет момчета и пет момичета
от всяка възрастова група.
Най-радващото от този маратон беше фактът, че всички деца пристигнаха с огромно желание за участие,
включиха се без притеснение в надпреварата и пробягаха цялото трасе, без значение дали са сред първите
или сред последните. Вълнението беше огромно и въпреки че някои от децата видимо бяха уморени и тотално
изтощени след дългото бягане, всички те изразиха желание отново да участват в подобен маратон.

ците бяха равностойни и вървяха кош за кош. Победител в
тази възрастова група стана
отборът на „Черешки“, който надигра всички останали
тимове. На второто място се
класира тимът на „Понички“,
който допусна само една загуба, а трети остана съставът
на „Кецове“.
След надпреварата при
смесените отбори от юноши и
мъже, беше организиран импровизиран турнир за стрелба от зоната на трите точки.
Всеки записан баскетболист
имаше право на шест изстрела, като те трябваше да бъдат направени от две различни позиции (по три изстрела).
След първите опити Живко
Желев и Мирослав Петков реализираха по три тройки и
трябваше да определят победителя с пряка битка на финала помежду си. Там Живко Желев вкара четири тройки срещу две на Мирослав Петков и
по този начин спечели първото място.
Турнирът по баскетбол 3х3
се проведе в спортната зала
на СУ „Никола Й. Вапцаров“
и продължи повече от четири
часа, като в нея се включиха
точно 60 любители на играта.
Получи се интересно събитие,
което за пореден път доказа,
че баскетболът има традиции
и бъдеще в нашия град.

Дори лошото време
не уплаши участниците в
колоездачната обиколка

На 21 май при доста неприятно атмосферни условия със
слабо преваляване, се проведе второто издание на колоездачната обиколка на град Генерал Тошево – част от програмата на Седмицата на

допа) и продължи към квартал Пастир, където участниците обърнаха и се върнаха
обратно по трасето. Общата дължина от малко над 3,5
км. не затрудни дори и наммалките ентусиасти, които

Участниците потеглят с всички сили от старта.

Това са децата от детските градини, които се състезаваха в
„Бързи, смели, сръчни“.

Снимка за спомен на двата ученически отбора в игрите
„Бързи, смели, сръчни“.

спорта 2022. Въпреки лошото
време и непознатото трасе 24
млади участници, предимно
деца, се осмелиха да се впуснат в надпреварата.
Стартът беше даден точно в 10:00 часа близо до последната къща на улица „Велко Ангелов“. Велосипедистите продължиха към производствената база на фирма
„Ловмийт Енд Фиш“ ЕООД (Ро-

въпреки дъжда дадоха всичко от себе си и успяха да финишират, заслужавайки аплодисментите на събралите
се организатори, родители и
приятели.
Раздадени бяха три комплекта купи, медали и материални награди – при децата (момичета и момчета) и при младежите, където интересът беше само сред момчетата.
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СЕДМИЦА НА СПОРТА
„Бързи, смели, сръчни“ за децата от детските градини „Дружба“ спечели първи
три точки през сезона,
побеждавайки „Партизан“

На 12 май Седмицата на
спорта в град Генерал Тошево продължи с любимото на
поколения българи състезание „Бързи, смели, сръчни“. В
надпреварата се включиха деца от двете детски градини в
града.
Всяко учебно заведение беше подготвило по два отбо-

ра (съставени от осем деца
– четири момиченца и четири момченца) – един от трета
група и един от четвърта група. Организаторите на мероприятието пък проведоха четири кръга от по две игри, като във всеки кръг децата от
трета и четвърта група се редуваха. За радост на всички

спортната зала на СУ“ Никола
Й. Вапцаров“ беше препълнена до краен предел, а развълнувани родители подкрепяха
неистово своите деца.
Игрите, в които се надпреварваха децата бяха за бързина и координация, за сръчност
и подвижност, за ловкост и
пъргавина. Сред най-интерес-

Игрите бяха много вълнуващи и динамични.

ните бяха „Майсторско каране на тротинетка между конуси“, „Сновяща торбичка“, „Садене на картофи“, „Да си построим кула“, „Дърпане на въже“ и „Точен мерник“. Именно
в последната игра се включиха и преподавателите от двете детски градини. По две дами от всяко учебно заведение
премериха сили, сръчност и
точност в игра, в която основната задача беше дрибъл
на баскетболна топка между конуси, завършващ с точна стрелба в кош. Между различните игри пък двете детски градини бяха подготвили
кратки музикално-танцувални
поздрави за публиката.
В различите игри децата
дадоха всичко от себе си, насладиха се на участието си и
накрая бяха поощрени с награди. Имаше съревнование,
имаше хъс, имаше и спортна
злоба. Но накрая победители бяха всички, защото в този
ден победи спорта, уважението и спортсменството между
децата.

Отборът на „Дружба“ (Люляково) спечели
първи три точки през този сезон, след като успя
да надиграе с минималното 1:0 на своя стадион тима на „Партизан“
(Василево) в регионалното дерби от „А“ Областна футболна група
– Зона „Изток“. Това се
случи в предпоследния
17 кръг от надпреварата и продължи традицията „Дружба“ неизменно да побеждава поне
по веднъж (през последните три години) през
спортната
кампания
състава от село Василево. Трябва да се отбележи и фактът, че тази

опасни ситуации пред
вратата на опонента,
които по чудо не се превърнаха в гол. През втората част и двата състава видимо се измориха и беше ясно, че една грешка или пък добро отиграване ще реши
спора. Все пак по-настоятелни се оказаха домакините, които
стигнаха до победно попадение, което им осигури заслужена радост
в края на срещата от
първия спечелен двубой
през сезона.
В друга среща от този кръг „Спортист“ (Генерал Тошево) допусна загуба с 2:3 при гос-

Децата ни са спортни и борбени натури – доказаха
го с игрите „Бързи, смели, сръчни“ при учениците

Състезание „Бързи, смели,
сръчни“ се проведе и за ученици от третите и четвъртите
класове на СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ОУ „Христо Смирненски“ в града. Надпреварата се състоя ден след тази за
децата от детските градини и
също предизвика небивал интерес. Местата за публика в
спортната зала отново бяха
изпълнени до краен предел,
този път предимно с ученици,
подкрепящи своите приятели.
Самите игри бяха доста усложнени и много по-интензивни и натоварващи. Проведоха се четири кръга от по две
игри (една за отборите на трети клас и една за отборите на
четвърти клас). Всяка игра беше съставена от три различни
етапа, като всеки следващ беше по-труден от предходния.
И тук основните спортни активности бяха свързани с пазене на равновесие, баланс,
повратливост, пъргавина, точност и разбира се – бързина.
Най-интересна за всички беше последната четвърта игра. В
нея децата трябваше да преминат бързо през конуси и спортна хоризонтална стълбичка, а
след това да спукат балон с по-

мощта на стрела за дартс. При
успешен удар, получаваха плик
с буква от десет цифрена дума,
която накрая всеки отбор трябваше да подреди правилно. Думата, която накрая се получаваше беше ПОБЕДИТЕЛИ. И двата отбора успяха да се справят
с това предизвикателство и доказаха, че наистина са победители. Особено в спорта, защото показаха непримирим дух,

огромно желание за победа и
раздаване до предела на силите си.
В края на състезанието пък
имаше много поводи за усмивки – купите и медалите бяха
за всички, защото децата дадоха всичко от себе си. И защото в подобни състезания не
е важно, който е спечелил повече игри, а кой е участвал,
представил се е добре и е за-

щитил името на своето учебно
заведение.
Затова и организаторите
от Община Генерал Тошево
обещаха на децата, че „Бързи, смели, сръчни“, ще се превърне в традиция. Учениците от своя страна пък заявиха, че ще продължават да бъдат активни и да спортуват, за
да бъдат готови за следващите предизвикателства.

Учениците се раздадоха максимално в името на своите училища.

„Дружба“ и „Партизан“ изиграха равностоен двубой, който беше
спечелен от домакините.

победа идва точно една година след последния успех на „Дружба“
в шампионата. По същото време през 2021 година с 2:1 отново в село Люляково беше надигран тимът на „Стрела –
2020“ (Присад).
Дербито между „Дружба“ и „Партизан“ беше
равностойно като повечето чисти положения
бяха създадени от домакините. През първата част гостите владееха повече топката, но
пък трудно организираха атаки, докато домакините създадоха 3-4

туването си на „Орловец – 2008“ (Победа).
И сега, както и в редица други мачове през
годината футболистите
на „Спортист“ изиграха добър двубой и създадоха достатъчно на
брой положения пред
вратата на противника,
но пак остават с празни ръце.
В
последния
кръг
за сезона, който ще
се играе идния уикенд „Спортист“ е домакин на „Интер“, „Дружба“ гостува на „Албена
– 97“, а „Партизан“ приема „Орловец – 2008“.

„Спортист 2011“ загуби с 0:6 от „Черноморец“
Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) претърпя своята поредна тежка
загуба в шампионата на Североизточната Трета лига. Този
път разгромът с 0:6 беше поднесен от тима на „Черноморец“ (Балчик), който с играта
си доказа, че е изключително
стойностен състав.
Гостите започната срещата във вихрено темпо и само
за 23 минути натрупаха пред-

нина от три гола, които ранорано в двубоя решиха неговия изход. За отбора от крайморския град се разписаха
Ели Маркес, който има над
100 мача в елита на България
и направи име с отборите на
„Черно море“ и ЦСКА, Светослав Николов и Ангел Ангелов. До края на полувремето
се разписа и Мохамед Почи.
При резултат 4:0 за „Черноморец“ на полувремето, след

почивката гостите намалиха оборотите и реализираха
само още два гола във вратата на нашия тим. Точни бяха
Джорджио Димитров и Светослав Николов.
За съжаление отборът на
„Спортист 2011“ продължава да изпитва много сериозни трудности в първенството
на Трета лига. През пролетта
разгромните загуби станаха
често явление и единственото

хубаво нещо е, че съвсем скоро идва краят на този сезон.
На „Спортист 2011“ предстоят само три двубоя – срещу
„Устрем – Д“ (Дончево), който
ще се играе на 18 май (сряда)
от 19:30 часа на изкуствения
терен в Добрич, срещу „Ботев“ (Нови пазар) на 22 май
(неделя) от 17:00 часа в Генерал Тошево и срещу „Септември 98“ на 28 май (събота) от
17:00 часа в град Тервел.

Миг преди топката да влезе за четвърти път в мрежата на
„Спортист – 2011“.
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Песните на добруджанския певец Иван Георгиев
завладяха със своята магия село Дъбовик

С песните на Иван Георгиев…

Около 40 индивидуални
изпълнители взеха участие в
ХХV Национален конкурс за
млади изпълнители на добруджански народни песни
и на кавал „Иван Георгиев
2022”. Конкурсът предизвика голям интерес, след като
през последните две години
целият свят беше парализи-

ран от най-различни мерки и
ограничения заради пандемията от коронавирус.
Националният конкурс на
името на живелия в Дъбовик
добруджански певец Иван
Георгиев бе открит от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров.
Конкурсът, който продъл-

жи цял ден, отново доказа,
че нуждата от такива прояви е повече от необходима, тъй като това е начинът
да се съхрани културната ни
памет, а бъдещите поколения да се докоснат и открият
обаянието на фолклорното и
музикално богатство.
ХХV Национален конкурс

за млади изпълнители на
кавал и добруджански песни „Иван Георгиев” се проведе на два етапа: акапелно
и със съпровод, като едната
песен беше на Иван Георгиев. В трета възрастова група изпълнителите по народно пеене и кавал, класирали
се на 1,2 и 3 място получават едногодишна стипендия
от Министерството на културата.
Тази година журито бе тричленно, като в него се включиха доц. д-р Галя ПетроваКиркова от АМТИ град Пловдив, Сашка Ченкова - главен
учител в НУФИ „Филип Кутев“, град Котел и Николай
Генов – зам. директор в НУФИ
„Филип Кутев“, град Котел.
Националният конкурс за
млади изпълнители на кавал и добруджански народни
песни се организира от Община Генерал Тошево и Народно читалище „Дора Габе 1940” село Дъбовик.
Юбилейното издание на
музикалната проява завърши с великолепно изпълнение на песента „Мило ми е,
мамо” на всички наградени
участници, жури и организатори.

Между 6 и 8 май танцов състав „Детелина“ при НЧ „Иван
Вазов – 1946“, квартал Пастир,
град Генерал Тошево, взе участие в юбилейното десето издание на Национален фолклорен
конкурс „Заблеяло ми е агънце“, край Ляскоец. Самодейките при културната институция се представиха отлично по
време на форума и заслужено
обраха овациите на публиката,
която изпълни поляните до откритите сцени над Петропавловсикия манастир.
В конкурса се включиха над
1000 изпълнители (индивидуални и групи) от всички краища на страната, превръщайки го е един от най-големите
фолклорни форуми през годината.

Съдебна хроника
Районен съд – град Генерал Тошево, призна за виновен и осъди подсъдимият Т.Х. за това, че е управлявал моторно превозно
средство - лек автомобил, след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред с техническо средство. Съдът налага наказание на подсъдимият „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и глоба в размер на 500.00 лв.
На основание чл. 343г, във вр. с чл.37,ал. I, т.7 от НК налага и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от
6 /шест/ месеца. Възпитателната работа с подсъдимия се възлага на РИ по местоживеене – РУ Генерал Тошево. Определението не подлежи на обжалване.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево, наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на трима турски граждани за
това, че на 06.05.2022 г., са излезли през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през
определените за това места, което съставлява престъпление по чл. 279 ал.1 от НК. В Разпоредбата на чл. 279, ал.1 от НК е
предвидено наказание лишаване от свобода до пет години, както и глоба.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево, наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на двама турски граждани за
това, че на 01.05.2022 г., са излезли през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през
определените за това места, което съставлява престъпление по чл. 279 ал.1 от НК. В Разпоредбата на чл. 279, ал.1 от НК е
предвидено наказание лишаване от свобода до пет години, както и глоба.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево, призна за виновен гражданин от Афганистан за това, че на 03.04.2022 г., е излязъл
през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, поради
което на основание чл. 279 ал.1 от НК и чл. 54 от НК, му се налага наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) месеца и глоба в размер на 100 лева (сто лева). На основание чл. 66 ал. 1 от НК, отлага изпълнението на наказанието за срок от
3 (три) години. На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК от наложеното наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, се приспада времето, през което на подсъдимия е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ и осъжда да
заплати сторените разноски по делото в размер на 180.00 лева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево, наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на шестима турски граждани за това, че на 29.04.2022г., са излезли през границата на страната, без разрешение на надлежните органи на властта и не
през определените за това места, което съставлява престъпление по чл. 279 ал.1 във вр. с чл. 18, ал.1 от НК. В Разпоредбата на чл. 279, ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода до пет години, както и глоба. Определението, може да
се обжалва в тридневен срок.

Първи образователен урок в читателския клуб в село Красен.

Читателски клуб в с. Красен

През миналата седмица в Народно читалище
„Йордан Йовков – 1896“,
село Красен , отвори врати Читателски клуб „В
света на книгите“. Там
децата от детската градина в селото и учениците от ОУ „Йордан Йовков“,
село Красен с помощта на
библиотекаря
Марияна
Енчева ще имат възможността да четат приказки,
детска и ученическа литература.
Планирано е провеждането на интересни презентации, образователни
уроци и лекции, свързани с различни празници,
бележити дати от българската история и годишнини на български и чужди
автори. За най-малките
също са подготвени раз-

лични интересни занимания – те ще имат възможността да рисуват, апликират и създават най-различни красоти чрез определени техники.
Първото събитие в читателския клуб се проведе на 11 май, когато децата в селото бяха запознати с историята, живота и делото на създателите на българската азбука
– Светите братя Кирил и
Методий. Учениците научиха повече за дейността на Кирил и Методий
по нашите земи, за значимостта на тяхното дело,
докато по-малките рисуваха цветни букви от българската азбука на специални пана и подготвиха интересни корици за
книги.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ трактор ЮМЗ с прикачен инвентар към него – плуг, култиватор и пръскачка. Цена по договаряне (село
Къпиново). Телефон за връзка: 0894/43 64 01.
* ПРОДАВАМ къща в град Генерал Тошево, в района на автогарата. Състои се от 3 стаи, кухня, антре и втора пристройка от стая, кухня, баня и антре. Двор от 1300 кв. м. Подлежи на ремонт. Цена по споразумение. Телефон за връзка: 0897/22 21 80.
* ПРОДАВАМ апартамент в град Генерал Тошево, по ул.
„Опълченска“. Четвърти етаж – 3 стаи, кухня, баня и коридор. Подлежи на ремонт. Телефон за връзка: 0887/31 74 20.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* КУПУВАМ земеделска земя в землището на община Генерал Тошево и в цяла област Добрич. Телефон за връзка:
0888/90 88 91.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа,
монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за
връзка: 0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни, трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за
връзка: 0893/98 95 82.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка.
Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв.
м., в село Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон
за връзка: 0897/05 06 06.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може да
пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и да
рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2022 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна
площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от
5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в
касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния
редактор на вестника.
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14 абитуриенти изпрати СУ „Никола Й. Вапцаров“

На 12 май в двора на СУ
„Никола Й. Вапцаров“ за последен път удари училищният звънец за абитуриентите
от Випуск 2022. Тържествената програма се проведе в прекрасно слънчево време, а гости на събитието бяха кметът
на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, секретарят
Катерина Николова и двамата заместник-кметове Румен
Мунтянов и Деян Димитров.

В богатото си слово кметът
Валентин Димитров се обърна
към абитуриентите с пожелание да бъдат горди от факта,
че са възпитаници на това училище и че са част от този град.
„Не губете вярата, любовта и
надеждата, бъдете любопитни
като деца и любознателни като възрастни, бъдете подкрепяни и обичани, бъдете мъдри
и разумни, отговорни – към себе си, към родителите си, към

учителите си, към обществото,
държавата, планетата и към
бъдещото! Пожелавам ви сила,
смелост, решителност, постоянство и много поводи за гордост!“, заяви в речта си градоначалникът.
Тази година СУ „Никола Й.
Вапцаров“ изпраща общо 14
абитуриенти, от които шест
завършват с отличие. Първенци на випуска са Никол Костадинова и Радостина Георгиева,

Това са абитуриентите от СУ „Никола Й. Вапцаров“.

а отличници са Алейна Еминова, Даяна Николова, Тошко Георгиев и Елла Стийвънс.
Освен традиционното приветствие на градоначалника,
програмата в празничния ден
включваше официално издигане на националния флаг, предаване на училищното знаме
на следващия Випуск‘23, както и поздрав от директора на
училището.
С неизменното броене до
12, събралo в едно всички
емоции на ученическите години, Випуск 2022 си взе „Довиждане“ с учителите и училището. Красиви и усмихнати, завладени от смели и безгранични мечти, младежите
не скриха, че заедно с веселието, ще помнят и с носталгия
деня на раздялата с учители и
съученици. Десетки родители
и учители не сдържаха сълзите си от радост, че изпращат
своите деца по нелекия път на
живота.
Празничната атмосфера беше допълнена от богата музикална програма, участие в
която взеха ученици от учебното заведение за изпращане на своите завършващи приятели.

Последен звънец удари и за 34 випускници от
ПГ по земеделие „Тодор Рачински“

Официално изпращане на
абитуриентите от Випуск 2022
имаше и в ПГ по земеделие
„Тодор Рачински“. Домакините се бяха постарали да подготвят хубава и съдържателна
музикална програма, с която
да си вземат довиждане с випускниците. Тази година те са
общо 34 на брой в професионалната гимназия. Пет от тях
завършват с отличие, като Елена Тодорова е първенец на випуска и поради тази причина
беше наградена със златен медал от директора на учебното
заведение Кристияна Иванова.
Иначе официални гости и
тук бяха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, секретарят Катерина Николова и двамата заместниккметове Румен Мунтянов и Деян Димитров.
Освен Елена Тодорова останалите, които завършват с отличен успех Випуск’22 са Евгени Йовчев, Мариела Калева,
Паула Петрова и Николета Георгиева. Други техни съученици пък бяха допълнително наградени за добро представяне

през учебната година в различни конкурси и състезания.
Изненада за всички присъстващи и гости на събитието, беше изпълнението на новосформираната рок-група,

която „заби“ няколко хитови
парчета и допринесе още повече за великолепното настроение на всички.
Спазвайки традицията зрелостниците предадоха учи-

лищния флаг и националния
трикольор на наследниците си
и се сбогува завинаги с родното си училище. Любимите им
учителки пък бяха затрупани с
цветя и целувки.

Осмо издание на
Национален фестивал
на лавандулата в града ни

Осмото издание на Националния фестивал на лавандулата тази година ще се проведе на 24 и 25 юни в село Средно Градище, община Чирпан и
на 1 и 2 юли в град Генерал Тошево. Датите бяха официално оповестени от организатора на събитието Нина Гиргинова. Топ-звезда, лаванду-

значим.
„За нашите гостоприемни,
работливи и коректни приятели от Добруджа – в първите
дни на жаркия месец юли очаквайте поредното издание на
Фестивала, превърнал се в едно от емблематичните събития
благодарение на вашето активно присъствие! Топ-звезда, ла-

Глория беше гост на събитието през 2018 година. Кой ли ще бъде
звездният участник през тази?

лови вълшебства, безгрижен
детски глъч и веселие от малките участници, винена феерия – това ще бъдат само част
от събитията, които предвижда фестивалът в добруджанския град.
Сдружение
“Национален
фестивал на лавандулата” и
тази година ще си партнира с
Община Генерал Тошево, като
очакванията са празникът да е
още по-красив, впечатляващ и

вандулови вълшебства, безгрижен детски глъч и веселие от
малките ни участници, винена
феерия – са само част от събитията, които предвиждаме“,
се казва в част от обръщението
на организационния комитет.
През годините Националният фестивал на лавандулата се
утвърди като едно от ТОП-земеделските събития на годината и е посещаван от редица
именити изпълнители и гости.

ОБЯВА

Випускниците на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ броят от 1 до 12.

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, пет и десет стопански години, считано
от стопанска 2022-2023 година. Заповедта за откриване на
тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв., до
12:00 часа на 19.05.2022 г. и се получава в Център за услуги
и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, град 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 19.05.2022 г. в Център за услуги и информация ет.1
в Административната сграда на Общинска администрация,
град Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 20.05.2022 г. от 09:00часа в Административната сграда на Общинска администрация, град
Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и
05731/8939.

Факелно шествие с литературна програма за Деня на Българската армия
Шествие, посветено на 6
май – Гергьовден, Ден на българската армия, се проведе в
град Генерал Тошево. То беше организирано от СУ “Никола Й. Вапцаров“ по проект по
национална програма на МОН
и Министерство на отбраната „Изучаване и съхраняване
на традициите и историята на
Българската армия“.
Ученици от 8, 9 и 10 клас и
учители преминаха със запалени факли по улиците „Трети март“ и „Димитър Благоев“.
На площада пред общината
с литературна програма бяха поздравени гостите – кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров, майор Генади

Генов – заместник-началник
на Военно окръжие – Добрич
и учители от Средно училище „Димитър Благоев“ – Провадия, Средно училище за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“ – Русе и
Второ начално училище „Васил Левски“ – Омуртаг. Шествието поднесе венци на паметника на ген. Стефан Тошев
и на паметника на загиналите
във войните.
Програмата „Изучаване и
съхраняване на традициите
и историята на Българската
армия“ се осъществява през
учебната 2021/2022 година.
Тя залага на патриотичното
възпитание като част от обра-

Факелното шествие на Гергьовден.

зователния процес, който има
за цел формирането на личността от най-ранна възраст.
Целите й са изграждане и
поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание, формиране на граждански ангажирани личности, приобщени към
ценностите на демократичното общество, осмисляне на
свободното време на учениците със занимания по интереси, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им
израстване, както и засилване на интереса на учениците
към историята и постиженията на българската армия.

