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Община Генерал Тошево
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Бюст-паметник на генерал Стефан Тошев (град Генерал Тошево)
Казашко гробче (село Пчеларово)
Паметна плоча на Васил Контаров (село Василево)
Паметна плоча на участниците в Отечествената война (село Дъбовик)
Паметна плоча на загиналите във Втората световна война (село Рогозина)
Паметна плоча на загинали в Балканската война (село Спасово)
Паметник на загиналите пилоти (град Генерал Тошево)
Бюст-паметник на опълченеца Васил Контаров - Комитата (село Василево)
Паметник на загиналите във войните (град Генерал Тошево)

Бюст-паметник на генерал Стефан Тошев (град Генерал Тошево)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което
се намира
паметникът?
Какъв
е паметникът?
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

От какъв материал е
направен паметникът?
Проектант и
изпълнител

Бюст-паметник на генерал Стефан Тошев (град
Генерал Тошево)
град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област
Добрич
Паметникът се намира в градинката на площада срещу
сградата на Общината в град Генерал Тошево.
Бюст - паметник

Паметникът се състои от основна скулптурна част с лика
на генерал Стефан Тошев, поставена върху постамент от
черен мрамор. В централната част на постамента има
релефен надпис, излят от бронз. Оформено е
пространството около паметника.
Размери на паметника - общо:150/ 80 /400 см
Размери на бронзовата отливка: 150/ 80/ 150 см
Размери на постамента: 80/ 70/ 250 см
скулптура и надпис - бронз
постамент - бетон, облицован с черен мрамор
Автор - скулпторът Асен Попов
Проектант - архитект Йордан Герджиков

Дата на откриване
/от кого/

Каква сума е
изразходвана за
построяването на
паметника?
Чия собственост са
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
увековечава
паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните /

Паметникът е открит на 21.12.1979 г. от Живко Желев зав. отдел "Пропаганда и агитация" в ОК на БКП- Добрич
и Стефан Чалъков - внук на генерал Стефан Тошев. На
откриването присъстват авторът и проектантът на
паметника, авторите на книгата "Исторически очерк за
генерал Стефан Тошев - о.з. полковник Димитър Христов
и о.з. полковник Венелин Караиванов".
Няма данни

Общинска собственост

Паметникът е издигнат по повод 120 г. от рождението на
патрона на града - генерала от пехотата Стефан Тошев
Тошев. Роден в Стара Загора, взел участие като
доброволец през Руско-турската война 1877-78 г. В
Сръбско-българската война 1885г. командва дружина битките при Врабча, Трън и по-късно при Сливница. В
Балканската война 1912 г. е командир на І-ва пехотна
Софийска дивизия. През междусъюзническата война 1913
г. командва 5-та армия, а през Първата световна
война-ІІІ-та армия. Автор на "Освободителната война
1877-78"/ 1902 г./ и "Действията на ІІІ армия в Добруджа
през 1916 г.".
Кога и с какво
3 март, 6 май, 2 юни, 18 декември
мероприятие се чества поклонения, почетен караул, панихиди и др.
паметникът?
Надписи на паметника "Генерал Стефан Тошев 1859 - 1924"
Състояние
Отлично

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Казашко гробче (село Пчеларово)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което
се намира
паметникът?
Какъв
е паметникът?
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./
Размери и описание
От какъв материал е
направен паметникът?
Проектант и
изпълнител
Дата
на откриване
/от кого/

Каква сума е
изразходвана за
построяването на
паметника?
Чия собственост са
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
увековечава
паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво
мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Състояние

Казашко гробче (село Пчеларово)
село Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич
Паметникът се намира в Гробищен парк в село
Пчеларово.
паметник

2 надгробни паметника с общо ограждане
Камък, бетон
няма данни
Руския паметник - 1881 г. от Вълчо Георгиев
Паметник на Вълчо Георгиев -1925 г., от роднините
Основен ремонт - 2006 г. от Генералния консул на
Руската федерация в град Варна
Сумата, изразходвана за построяването на паметника, е
дарение.

Общинска собственост

Трима руски войници от Руско-турската война и техният
другар Вълчо Георгиев, разузнавач от Руско-турската
война, който през 1981 г. пренася костите им на това
място /което влиза в границите на гробищата през 1903
г./, а по-късно през 1925 г. сам е погребан в съседство.
/подробности - в книгата "Из миналото на с. Пчеларово"/
27 януари и 3 март - поклонения, панихиди, посещения
на ученици от общината
На руския гроб: " Тук почива праха на трима руски
войници отъ 16 полкъ, паднали въ боя при сл Елибей на
8-ий януарий 1878 г. Поклонъ на праха ви руски юнаци.
Построява Валчу Георгиев"
На ІІ гроб: "Тук почива Валчу Георгиев, 1925,на 18.Х."
Отлично

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Паметна плоча на Васил Контаров (село Василево)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което
се намира паметникът?
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

Паметна плоча на Васил Контаров (село Василево)
село Василево, община Генерал Тошево, област Добрич
Паметникът се намира на лек хълм край гора, под дива
череша в местността Малка Калина, североизточно от село
Василево.
Паметна плоча

Паметна плоча с издялан надпис, поставена върху
правоъгълен фундамент с трапецовиден профил, наклонена
напред, отгоре с улейчета за оттичане на водата.

Размери на плочата: 70х50х3 см.
Размери на основата: 100х80 см.
От какъв материал е
Плоча - мрамор
направен паметникът? фундамент - бетон, мозайка
Проектант и
Паметната плоча е поставена от Общинския съвет на село
изпълнител
Василево /тогава/ и Общински комитет на БКП.
Дата на откриване
Паметникът е открит на 25 август 1973 г.
/от кого/
Каква сума е
Нама данни
изразходвана за
построяването на
паметника?
Чия собственост са
Общинска собственост
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
Плочата е на лобното място на Васил Драганов Контаров,
увековечава
родом от град Котел, участник в Българското опълчение
паметникът?
пред 1877-78 г. Преселил се в селото, което през 1907 г. е
/война, битка, виден
преименувано на неговото име. Убит на това място на 25
пълководец, герои от
август 1916 г. от румънските войници.
войните
Кога
и с/какво
на 3 март, 2 юни, 25 август
мероприятие се чества
паметникът?

Надписи на паметника

Състояние

"ВАСИЛ ДРАГАНОВ КОНТАРОВ
комитата
Котел - 1951 - 1916 - Василево
да поклоним глава пред светлата памет на ОПЪЛЧЕНЕЦА, който
загина по-късно за националната
свобода на Добруджа"
Лошо

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Паметна плоча на участниците в Отечествената война (село Дъбовик)
Наименование

Паметна плоча на участниците в Отечествената
война (село Дъбовик)
Местоположение
Село Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добрич
Точно място, на което Паметната плоча е поставена на една от стените на
се намира паметникът сградата на Народно читалище "Дора Габе" в село
Дъбовник.
Какъв е паметникът?
Паметна плоча
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./

Размери и описание

Размери на паметната плоча: 120х40х3 см.
На паметната плоча в три колони са изписани имената на
37 /тридесет и седем/ жители на село Дъбовик, участвали
в Отечествената война 1944-45 г. и починали
впоследствие. Имената са изписвани поетапно.

От какъв материал е
направен паметникът?
Проектант и
изпълнител
Дата
на откриване
/от кого/
Каква сума е
изразходвана за
построяването на
паметника?
Чия собственост са
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
увековечава
паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните
Кога
и с/какво
мероприятие се чества
паметникът?

мрамор
няма данни
Няма данни
Няма данни

общинска собственост

Паметната плоча увековечава паметта на жителите на
село Дъбовик, сражавали се по време на Отечествената
война.

3 март, 6 май, 2 юни

Надписи на паметника "УЧАСТНИЦИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-45 Г. ОТ С.
ДЪБОВИК
/ първа колона/
/втора колона/
АТАНАС Д.КОСТОВ
ИВАН
П. ГАНЕВ
АТАНАС П. ИЛИЕВ
ЙОРДАН Д. ЙОРДАНОВ
БАЛЧО П. БАХНЕВ
ЙОРДАН
Д. ТОДОРОВ
ВЕЛИКО М. ИВАНОВ
КАЛЧО
В. КАЛЧЕВ
ВЕЛИКО К. НЕНКОВ
КРЪСТЮ
К. НИКОЛОВ
ВЪЛЧО П. АНГЕЛОВ
МАРИН
В. КАЗАКОВ
ВАСИЛ
Х. БОЕВ
МИХАЛ В. ПАЛАБУЙКОВ
ГЕОРГИ Г. МИГЛЕВ
МИРЧО
Г. ДРУМЧЕВ
ЕНЧО
К. НЕНКОВ
МАЛЧО В. ХАДЖИДИМОВ
ИЛИЯ В. СИМЕОНОВ
НИКОЛА
Г. ДРУМЧЕВ
ИВАН
К. КОСТОВ
НИКОЛА
К. НИКОЛОВ
ИВАН Г. ЖЕЛЯЗКОВ
НИКОЛА
К. КИРЧЕВ
НИКОЛА
С. НИКОЛОВ
/трета колона/ ПЕТЪР П. ПАЛАБУЙКОВ
ПЕТКО
Г. ИВАНОВ
ПЕТЪР
П. СТОЙЧЕВ
ПЕТЪР
П. МИКОВ
ПЕТЪР
П.АНГЕЛОВ
СТЕФАН А. СТЕФАНОВ
СТЕФАН
П. ГАНЕВ
СТЕФАН
Т. ИВАНОВ
ТОДОР
В. ЛАЗАРОВ
ХРИСТО Н. ХРИСТОВ
ХРИСТО К. НИКОЛОВ
ЦОЛО
В. ЦОЛОВ"
Състояние

Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Паметна плоча на загиналите във Втората световна война (село Рогозина)
Наименование

Паметна плоча на загиналите във Втората световна
война (село Рогозина)
Местоположение
Село Рогозина, община Генерал Тошево, област Добрич
Точно място, на което Паметникът се намира до входната врата на сградата на
се намира паметникът кметството и читалище "Христо Ботев" в село Рогозина.
Какъв е паметникът?
Паметна плоча
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./
Размери и описание
Размери на паметната плоча : 65х65х2 см.
От какъв материал е
мрамор
направен паметникът?
Проектант и
Йосиф Тошков и Осман Тахир от село Рогозина
изпълнител
Дата
на откриване
През месец май 1984 г. Петър Мурев и Атанас
/от кого/
Зурнаджиев откриват паметник от бетон, на който е
стояла мраморна плоча (40/40 см), ограден с метална
ограда, намиращ се пред сградата. В последствие
паметникът е разрушен. Изработена е нова плоча със
старите надписи, която е монтирана над входната врата
на читалището. Открита е на 25.10.2007 г. от заместник кмета на общината - Георги Георгиев.
Каква сума е
няма данни
изразходвана за
построяването на
паметника?
Чия собственост са
общинска собственост
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
Паметната плоча увековечава паметта на загиналите във
увековечава
Втората световна война жители на село Рогозина.
паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните
Кога
и с/какво
3 март, 9 май, 2 юни
мероприятие се чества
паметникът?

Надписи на паметника "В памет на
Иван Райков
Иванов
Стефан Дженков
Стойчев
Стефан Стоев
Николов
загинали в Отечествената
война"
Състояние
Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Паметна плоча на загинали в Балканската война (село Спасово)
Наименование
Местоположение
Точно място, на което
се намира
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./
Размери и описание

Паметна плоча на загинали в Балканската война
(село Спасово)
Село Спасово, община Генерал Тошево, област Добрич
Паметната плоча е поставена на сградата на Народно
читалище "Отец Паисий" в село Спасово.
Паметна плоча

Размери на паметната плоча: 50х70х3 см.

От какъв материал е
направен паметникът?
Проектант и
изпълнител
Дата на откриване
/от кого/

Каква сума е
изразходвана за
построяването на
паметника?
Чия собственост са
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
увековечава
паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните /
Кога и с какво
мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Състояние

мрамор
Автор и изпълнител - Румен Петров Спасов от град
Добрич - внук на един от загиналите.
Паметникът е открит на 23 септември 2001 година от
Румен Спасов, Вяра Дянкова - секретар на Община
Генерал Тошево и кмета на селото Никола Новаков, в
присъствието на близки на загиналите и жители на
селото.
Изработването и поставянето на плочата е дарение от
Румен Спасов

общинска собственост

Паметната плоча увековечава паметта на загиналите
жители на село Спасово по време на Балканската война
1912 г.

3 март, 6 май, 2 юни, 22 септември
полагане на цветя, поклонения, рецитали пред плочата
"Поклон пред паметта
на нашия дядо
Иван Петров Спасов- р1884-п1912
и неговите събратя
Ангел Спасов п1912
Иван Д. Мурев п1912
загинали в Балканската война 1912
Вечна им памет
ІХ.2001"
Отлично

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Паметник на загиналите пилоти (град Генерал Тошево)
Наименование
Местоположение

Паметник на загиналите пилоти (град Генерал
Тошево)
Град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област
Добрич
Паметникът се намира отляво на разклона за село Присад
и Добруджански земеделски институт.
Паметник

Точно място, на което се
намира паметникът
Какъв е паметникът?
/паметник, монумент,
костница, военно гробище и
др./
Размери и описание
Върху бетонна основа е монтирана опашката на
катастрофиралия самолет МИГ-21, поставени са две
мраморни плочи с надписи и възпоменателен знак.
Общ размер на паметника : 360/ 250/ 60 см
Размери на бетонната основа: 220/ 120/ 60 см
Размери на мраморните плочи: 50/ 40 см
Размер на самолетната част : 300/ 200/ 35 см
От какъв материал е
направен паметникът?
Проектант и изпълнител

Дата на откриване
/от кого/

Каква сума е
изразходвана за
построяването на
паметникът?
Чия собственост са
паметникът и земята, на
която е построен?
/държавна,общинска,частна/

Бетон, мрамор, самолетни части
Проектант - архитект Пламен Петров
Организация по построяването - Община Генерал Тошево
Изпълнител - фирма "Мрамори" град Добрич
Паметникът е открит на 27 август 1996 г. от
подполковник Валентин Милев - командир на авиобазата
в град Балчик и Димитър Михайлов - кмет на общината, с
почетен караул. На откриването присъстват близките на
загиналите, гости от авиобазите в село Равнец и град
Ямбол, както и граждани.
Няма финансови разходи по построяването.
Всички строителни материали са дарение.
Самолетната част е дарена от поделение 28770 - град
Балчик.
Надписите са дарение от фирма "Мрамори".
общинска собственост

Какво събитие
увековечава паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните /

Кога и с какво
мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Състояние

Паметникът е построен по повод 10 годишнината от
гибелта на двама пилоти от авиобаза град Балчик,
загинали на 27.VІІІ.1986 г. при самолетна катастрофа по
време на учебен полет с МИГ-21: капитан инж. ВЕНКО
АНГЕЛОВ САВОВ, роден 06.08.1952 г. в град Горна
Оряховица, и старши лейтенант инж. ЙОРДАН ТЕНЧЕВ
ТЕНЧЕВ, роден 11.01.1960 г. в град Михайловград
/Монтана/. Пилотите са имали възможност да се спасят,
но с риск самолетът да се вреже в пълните с работници
цехове на Обувен завод, намиращ се в съседство.
Капитан инж. Венко Ангелов и старши лейтенант инж.
Йордан Тенчев са рискували собствения си живот и са
извели самолета извън пределите на града, спасявайки
по този начин живота на жители на града.
На 06.11.2000 г., с Решение на ОбС № 9-1 и Заповед №
814 на на Кмета на общината, са удостоени посмъртно
със званието "Почетен гражданин на град Генерал
Тошево".
Поклонение на 27 август.
Поднасяне на цветя на 6 май.
На І-та мраморна плоча/ поставена по-високо/ :
"В памет на загиналите авиатори от признателните граждани на Ген. Тошево"
На ІІ-та плоча/ в основата на постамента/ :
" Капитан инж.
ст. лейтенант инж.
Венко Ангелов
Йордан Тенчев
1958-1986
1960 - 1986"
Добро

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Бюст-паметник на опълченеца Васил Контаров - Комитата (село Василево)
Наименование

Бюст-паметник на опълченеца Васил Контаров Комитата (село Василево)
Местоположение
Село Василево, община Генерал Тошево, област Добрич
Точно място, на което Паметникът се намира в центъра, пред читалище "Ал.
се намира паметникът Гичев -1907" в село Василево.
Какъв е паметникът?
Бюст-паметник
/паметник, монумент,
костница, военно
гробище и др./
Размери и описание
Общ размер на паметника: 400/ 80/ 40 см
Размер на бронзовата отливка - 80/ 50 /50см
Паметникът представлява стела от мрамор и бетон, с
отлят от бронз образ на Васил Контаров и надпис. В
стелата е врязана мраморна скулптура на Самарското
знаме. В централната част на стелата има релефен
православен кръст, излят от бронз, а под него - надпис.
Под надписа на паметника са монтирани бронзови
отливки на 4 /четири/ ордени и медали, връчени на Васил
Контаров за участие в Опълчението: за битката при
Шипка-Шейново, за битката при р. Тича, за боевете при
Стара Загора и за цялостно участие в Руско-турската
война.
Пространство около паметника е оформено с плочки и
тревни площи.
От какъв материал е
бронз, мрамор, бетон
направен паметникът?
Проектант и
Скулптор - Альоша Кафеджиев - град Варна
изпълнител
Архитект - Петър Стоянов - град Варна
Изпълнител - Валентин Христов - град Генерал Тошево
Дата на откриване
Паметникът е открит на 2 юни 2007 г. от адмирал
/от кого/
Контаров - правнук на Васил Контаров, от председателя
на Общинския съвет Недко Марчев и Кънчо Кънев - кмета
на село Василево. На откриването присъстват още Георги
Георгиев - заместник-кмет на общината и наследниците
на рода Контарови.
Каква сума е
За построяването на паметника са използвани 13000 лв.
изразходвана за
от общинския бюджет и 6 000 лв., дарени от Веселин
построяването на
Комитов - праправнук на Комитата. Проектите на
паметника?
скулптора и архитекта също са дарение.

Чия собственост са
паметникът и земята,
на която е построен?
/държавна, общинска,
частна/
Какво събитие
увековечава
паметникът?
/война, битка, виден
пълководец, герои от
войните
Кога
и с/какво
мероприятие се чества
паметникът?
Надписи на паметника

Състояние

Общинска собственост

Паметникът увековечава паметта на опълченеца Васил
Драганов Контаров - Комитата - патрон на село Василево.
Паметникът е издигнат по повод 100 годишнината от
преименуването на селото и 100 годишнината от
създаването на Българското опълчение.
3 март, 2 юни

"Васил Контаров
/Комитата/
1951-1916 г.
опълченец"
/ под надписа - отливки на медалите на Васил Контаров/
Отлично

Обратно към списъка на паметниците в община Генерал Тошево

Паметник на загиналите във войните (град Генерал Тошево)
Паметник на загиналите във войните (град Генерал
Тошево)
Местоположение
Град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област
Добрич
Точно място, на което Паметникът се намира в градинката зад ЖП гарата в град
се намира паметникът Генерал Тошево.
Наименование

