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Заседание на
Общинския съвет

На 20 март 2018 г. се про-
веде третото поред за тази 
година заседание на Общин-
ски съвет Генерал Тошево. 
По отделните точки от днев-
ния ред бяха взети следните 
решения:

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправле-
ние и местната администра-
ция (ЗМСМА), във връзка 
с чл.219, ал.5 от Закона за 
предучилищното и училищ-
ното образование и чл.2 от 
Наредба №1 от 16 януари 
2017 г. за условията и реда 
за възстановяване на транс-
портните разходи или на раз-
ходите за наем на педагоги-
ческите специалисти в ин-
ституциите в системата на 
предучилищното и училищ-
ното образование, които ра-
ботят в населено място из-
вън местоживеенето си, Ре-
шение №9-1 от 10 октомври 
2017 г. на Общинския съвет, 
Общински съвет Генерал То-
шево реши:

І. Добавя към утвърде-
ния списък на педагогиче-
ския персонал в училищата 
и детските градини и опреде-
ля заплащане на транспорт-
ни разходи за учебната 2017-
2018 г. в размер на 100% от 
стойността на реално из-
вършените разходи, удосто-
верени с билети, фактури и 
абонаментни карти за пъту-
ване по маршрута от место-
живеенето до местоработата 
и обратно, както следва:

1. ОУ „Христо Смирненски” 
в Генерал Тошево - Милена 
Иванова Минчева по марш-
рут Добрич - Генерал Тоше-
во и обратно.

ІІ. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
Общинският съвет реши:

1. Разрешава изгражда-
не на постамент за поставя-
не на военен паметник - ке-
нотаф (надгробна паметна 
плоча) в терен „градина” по 
регулационния план на село 
Бежаново, до О.К. 57, в бли-
зост до спирката на общест-
вения транспорт.

2. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съ-
гласно закона действия, в то-
ва число съгласуване с об-
ластна комисия „Военни па-
метници” и Министерство на 
отбраната.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от За-
кона за местното самоупра-
вление и местната админи-
страция, чл.26 „а”, ал.1, и 
ал.2 от Закона за народните 

читалища, Общинският съ-
вет реши:

1. Приема Годишна про-
грама за развитие на чита-
лищната дейност в Община 
Генерал Тошево за 2018 г.

2. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.24 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, във 
връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от 
Закона за опазване на окол-
ната среда и чл.52, ал.2 и 
ал.9 от Закона за управле-
ние на отпадъците, Общин-
ският съвет реши:

1. Приема Годишен отчет 
за изпълнението на Програ-
ма за опазване на околната 
среда на Община Генерал 
Тошево за 2017 г., съгласно 
Приложение №1.

2. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

Забележка: Приложение 
№1 е изнесено на информа-
ционното табло във фоайе-
то на Общинска администра-
ция.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.24 „а”, ал.6, т.4, чл.37 „и”, 
ал.3, ал.13 и ал.14, чл.37 „о”, 
ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за 
собствеността и ползването 
на земеделски земи, Общин-
ският съвет реши:

1. Определя свободните 
пасища, мери и ливади от 
Общински поземлен фонд за 
общо и индивидуално полз-
ване за стопанската 2018-
2019 г., находящи се на тери-
торията на Община Генерал 
Тошево, съгласно Приложе-
ние №1, представляващо не-
разделна част от настоящо-
то решение.

2. Дава съгласие свобод-
ните мери, пасища и лива-
ди от Общински поземлен 
фонд, определени за инди-
видуално ползване съглас-
но Приложение №1, да бъ-
дат предоставени под наем, 
считано от стопанската 2018-
2019 г. за срок от шест сто-
пански години на собстве-
ници или ползватели на жи-
вотновъдни обекти с пасищ-
ни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрира-
ната информационна систе-
ма на Българска агенция по 
безопасност на храните, съ-
образно броя и вида на реги-
стрираните животни, при на-
емна цена, определена от 
оценител, регистриран в На-
ционалната камара на неза-
висимите оценители в Бъл-
гария, както следва:

Продължава на стр. 2

Кратки
новини
НА 30 МАРТ от 10,30 ча-

са в залата на третия етаж 
на Общинска администра-
ция - Генерал Тошево, ще 
се проведе поредната за 
тази година среща „Попи-
тай кмета”. Гражданите мо-
гат да зададат предвари-
телно своите въпроси и на 
електронната поща на Об-
щина Генерал Тошево.

РЯЗКАТА промяна на 
времето през месец март 
доведе до масови пора-
жения върху лозя и овощ-
ни дръвчета в почти всич-
ки населени места на об-
щината. По темата публи-
кации имаше в областни и 
републикански медии, кое-
то е още едно доказател-
ство, че притесненията на 
гражданите са основател-
ни. Тъкмо наизлязохме из 
градините и за няма и ден - 
първо мъгла с вятър, което 
е рядко явление, после сту-
ден дъжд, а след това и мо-
кър сняг. Някои от овошки-
те разпъпиха, на някои мес-
та имаше и цъфнали дръв-
чета. Лозята ги орязахме и 
сега се чудим дали няма да 
измръзнат. Дано са се ка-
лили малко от малко поне, 
коментираха жители на Ге-
нерал Тошево с надеждата, 
че пораженията ще са въз-
можно по-малки.

Немска телевизия прави филм за
германски семейства в с. Калина

В средата на месец март в 
село Калина имаше интерес-
но посещение. Професиона-
лен екип от немската телеви-
зия SAT 1 пристигна в китно-
то селце от нашата община, 
за да заснеме документален 
филм за живота на своите 
сънародници в този край на 
България. Идеята се ражда 
спонтанно, когато преди из-
вестно време в Германия все 
повече започва да се говори 
за възможностите за живот 
в България. Тогава една от 
най-популярните немски те-
левизии решава да заснеме 
филм в който да разкаже за 
избора на хората, решили да 

напуснат една от най-добре 
развитите страни в Европа.

Според неофициални дан-
ни на неправителствени ор-
ганизации в България вече 
са се заселили над 45 000 
германци, голяма част от 
които са избрали селата за 
свой нов дом. TV SAT 1 се 
срещна с четири семейства 
от село Калина, които в един 
глас признават, че тук се жи-
вее много по-добре. Тайната 
се крие в това, че над три ми-
лиона пенсионери в Герма-
ния са заплашени от бедност 
на старини според техните 
жизнени стандарти. За Бъл-
гария тази сума обаче из-

глежда много висока - и тък-
мо поради това все повече 
германски пенсионери от въ-
просната група избират тък-
мо България като страна, къ-
дето да прекарат старините 
си. Хората от селото споде-
лят още, че животът тук е ев-
тин, а климатът и природата 
- чудесни.

В село Калина освен гер-
мански семейства, живеят и 
руснаци и англичани. Те не 
се делят, а напротив - опит-
ват се да си помагат и да жи-
веят в разбирателство. Чес-
то се събират всички заедно 
и споделят безгрижието на 
дните си.

Спазиха ритуала за орисване на бебетата
На официална церемо-

ния в град Генерал Тошево, 
състояла се на 22 март, бя-
ха орисани две прекрасни и 
послушни малки бебета - по-
следното родено през 2017 
г. и първото на новата 2018 
г. На 30 декември миналата 
година за първи път дъх си 
поема красивата Диана Ан-
гелова Илиева, а две сед-
мици по-късно - на 14 яну-
ари проплаква лъчезарни-
ят Християн Петров Госпо-

динов.
 На събитието присъства-

ха кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Ди-
митров и неговият замест-
ник Георги Георгиев, а от 
Център за подкрепа за ли-
чностно развитие бяха под-
готвили тематична програ-
ма с рецитал и наричане. 
В орисници пък се превър-
наха три млади девойки от 
Общински младежки съвет. 
С думите “Пожелаваме на 

детето ви да ви радва мно-
го, да ви носи само усмив-
ки и щастие! Нека да расте 
гордо добруджанче и да па-
зи християнските традиции 
и дух, които сме убедени, че 
ще им предадете!“, бебета-
та бяха наречени от трите 
орисници.

От името на Община Гене-
рал Тошево пеленачетата и 
техните родители бяха поз-
дравени от кмета Валентин 
Димитров, който освен с ху-

бави думи, ги дари и с пода-
ръци - сребърни медальони 
с лика на Богородица, играч-
ка, грамота и парична сума. 
Майките пък получиха краси-
ви цветя.

Традицията да се орисва 
първото бебе за годината в 
Община Генерал Тошево да-
тира от 2000 година, а през 
2011 година, по идея на мла-
дите майки в общината се 
включва и наричане на по-
следното за годината бебе.
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Продължава от стр. 1
ІІІ категория - 10.00 лв./дка; 

ІV категория - 9.00 лв./дка; V 
категория - 8.00 лв./дка; VІ ка-
тегория - 7.00 лв./дка; VІІ ка-
тегория - 5.50 лв./дка; VІІІ ка-
тегория - 4.00 лв./дка; ІХ кате-
гория - 2.00 лв./дка; Х катего-
рия - 1.00 лв./дка.

3. Дава съгласие останали-
те свободни пасища, мери и 
ливади от Общински позем-
лен фонд, определени за ин-
дивидуално ползване, след 
провеждане на процедурата 
по т.2, да бъдат предоставе-
ни под наем чрез търг с тай-
но наддаване за срок от една 
стопанска година - 2018-2019, 
на собственици и ползватели 
на животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански жи-
вотни, регистрирани в Ин-
тегралната информационна 
система на Българска аген-
ция по безопасност на храни-
те, при начални тръжни цени, 
както следва:

ІІІ категория - 10.00 лв./дка; 
ІV категория - 9.00 лв./дка; V 
категория - 8.00 лв./дка; VІ ка-
тегория - 7.00 лв./дка; VІІ ка-
тегория - 5.50 лв./дка; VІІІ ка-
тегория - 4.00 лв./дка; ІХ кате-
гория - 2.00 лв/дка; Х катего-
рия - 1.00 лв./дка.

4. Дава съгласие пасища-
та, мерите и ливадите от Об-
щински поземлен фонд, оп-
ределени за индивидуално 
ползване, останали ненае-
ти след провеждане на търга 
по т.3, да бъдат предоставе-
ни под наем чрез търг с тай-
но наддаване за срок от ед-
на стопанска година - 2018-
2019, на лица, които поемат 
задължение да ги поддържат 
в добро земеделско състоя-
ние, при начални тръжни це-
ни, както следва:

ІІІ категория - 10.00 лв./дка; 
ІV категория - 9.00 лв./дка; V 
категория - 8.00 лв./дка; VІ ка-
тегория - 7.00 лв./дка; VІІ ка-
тегория - 5.50 лв./дка; VІІІ ка-
тегория - 4.00 лв./дка; ІХ кате-
гория - 2.00 лв./дка; Х катего-
рия - 1.00 лв./дка.

5. Приема правила за полз-
ване на мерите и пасищата 
на територията на Община 
Генерал Тошево, които са за-
дължителни за всички полз-
ватели, съгласно Приложе-
ние №2.

6. Приема Задълженията 
на Общината и ползватели-
те за поддържането на мери-
те и пасищата, съгласно При-
ложение №3.

7. Приема Годишен план 
за паша за стопанската 2018-
2019 г., съгласно Приложе-
ние №4.

8. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

Уточнение: Приложения-
та са изнесени на информа-
ционното табло във фоайето 
на Общинска администрация.

В обяснителната част на 
докладната записка е посоче-
но, че съгласно чл.25 от За-
кона за собствеността и полз-
ването на земеделски земи - 
мери, пасища и ливади, соб-
ственост на общините, са 
публична собственост с ог-
лед специфичното им пред-
назначение да задоволяват 
обществена нужда, каквато е 
пашата на домашни животни. 
Съгласно нормативните из-
исквания в Закона за стопа-
нисване и ползване на земе-
делски земи, Общинският съ-
вет определя със свое реше-
ние пасищата, мерите и лива-
дите за общо и индивидуално 
ползване, размера и место-
положението на мерите и па-
сищата за общо и индивиду-

ално ползване. Общинският 
съвет ежегодно приема Пра-
вилата за ползване на ме-
рите и пасищата на терито-
рията на общината, годишен 
план за паша и задължения-
та на общината и на ползва-
телите за поддържането на 
мерите и пасищата.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и местна-
та администрация, чл.8, ал.9 
и чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона 
за общинската собственост, 
чл.62 от Наредбата за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство, Общинският съвет ре-

ши:
І. Приема допълнения в 

Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите - общинска собстве-
ност за 2018 г., както следва:

Имоти, предвидени за от-
даване под наем:

1. Село Росица - зъболе-
карски кабинет в сградата 
на Здравна служба, находя-
ща се в УПИ №VІІІ-битов к-т, 
кв.36 по ПУП на селото, площ 
25 кв. м., предназначение - за 
лекарски услуги.

Очаквани приходи - 225 
лева.

ІІ. Дава съгласие за отда-
ване под наем чрез публичен 
оповестен конкурс за срок от 
5 години на следните части от 
недвижими имоти - публична 
общинска собственост:

1. Село Росица - лекарски 
кабинет в сградата на здрав-
ната служба, находяща се в 
УПИ №VІІІ-битов к-т, кв.36 по 
ПУП на селото, площ 25 кв. 
м., начална месечна наемна 
цена - 25.00 лева.

ІІІ. Одобрява предложена-
та начална конкурсна наемна 
цена на горепосочения имот, 
определена съгласно Тари-
фата за размера на базисни-
те наемни цени, определени 
по зони за обекти, извършва-
щи търговска, производстве-
на и други дейности и услу-
ги на територията на Община 
Генерал Тошево към Наред-
бата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество.

ІV. Определя следните ус-
ловия, при които да се прове-
де настоящия конкурс:

1. Кандидатите да са общо-
практикуващи лекари, които 
притежават съответните сер-
тификати и разрешителни.

2. Кандидатите да осигурят 
за своя сметка обзавеждане-
то и оборудването на поме-
щенията.

3. Кандидатите да полз-
ват наетите помещения един-
ствено за предоставяне на 
лекарски услуги.

V. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия и сключи договор за на-
ем.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.12 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация и във 
връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинска-
та собственост и във връзка 
с искане с вх. №УОС-01-15-
1584 от 7 февруари 2018 г. от 
Драгомир Стоянов Драганов, 
Общинският съвет реши:

І. Приема допълнение в 
Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите - общинска собстве-
ност за 2018 г., както следва:

Продажба на имот:
1. Генерал Тошево - част от 

имот с пл. №553, включен в 
УПИ №І-жил. стр. и търговия 
в кв.61, площ 52 кв. м., опи-
сание - жилищно предназна-
чение.

Очаквани приходи 1 005 
лева.

ІІ. Дава съгласие за про-
дажба на Драгомир Стоянов 
Драганов на следния недви-
жим имот:

Общинска земя с обща 
площ 52 кв. м., представлява-
ща част от имот с пл. №553, 
включен в УПИ №І-жил. стр. 
и търговия в кв.61 по ПУП на 
Генерал Тошево - частна об-

щинска собственост съглас-
но АОС №57 от 18 септември 
1997 г., вп. под №30, том VІІ, 
вх. рег. №3464  вп. на 22 
юни 2007 г. в Служба по впис-
ванията - Генерал Тошево, 
при граници и съседи: ,ул. ОК 
177 - 168 - 179 - ОК 180, пл. 
№551 и пл. №552.

Драгомир Стоянов Драга-
нов е собственик на построй-
ки (гаражи) с обща застроена 
площ 52 кв. м., изградени въз 
основа отстъпено право на 
строеж съгласно Нотариален 
акт №54 от 22 януари 2018 г. 
и Нотариален акт №133 от 6 
ноември 2017 г. Посочените 
постройки са законно постро-
ени съгласно наличната доку-
ментация.

ІІІ. Продажбата на общин-
ската част от имота по т.ІІ да 
бъде извършена по пазарна 
цена, определена от оцени-
тел на имоти, вписан в пуб-
личния регистър на Камарата 
на независимите оценители в 
България, в размер на 1 005 
лева, върху която се начисля-
ва Данък добавена стойност 
и която не е по-ниска от да-
нъчната оценка - 544,10 лева.

ІV. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия и сключи 
договор за продажба на об-
щински имот.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.12 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.8, ал.9, чл.39, ал.3 от За-
кона за общинската собстве-
ност, чл.11 от Закона за пче-
ларството, във връзка с ис-
кане №УОС-01-15-4848 от 26 
април 2017 г. от Марияна Не-
делчева Николова, Общин-
ският съвет реши:

1. Приема допълнения в 
Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите - общинска собстве-
ност за 2018 г., както следва:

Имот, който ще бъде пре-
доставен за ползване:

~ Генерал Тошево, пл. 
№1754 - част от УПИ №ІІ-
к.ж.стр. в кв.137, площ 690 кв. 
м. - за установяване на пче-
лин.

Очаквани приходи за ед-
на година - 124 лева.

2. Учредява възмездно 
право на ползване за устрой-
ване на постоянен пчелин на 
Марияна Неделчева Нико-
лова, собствени на 35 пчел-
ни семейства, върху общин-
ска земя, представляваща 
дворно място с площ 690 кв. 
м. - имот с пл. №1754, част 
от УПИ ІІ в кв.137 по ПУП на 
Генерал Тошево, частна об-
щинска собственост съглас-
но АОС №1818 от 5 октомври 
2005 г., за срок от 10 години.

3. Определя цена на учре-

деното по т.2 право на полз-
ване в размер на 124 лева за 
година, съгласно оценка, из-
вършена от оценител на имо-
ти, вписан в Публичния ре-
гистър на Камарата на неза-
висимите оценители в Бъл-
гария, като цената се кори-
гира ежегодно с Индекса на 
инфлация, обявен от Нацио-
нален статистически инсти-
тут.

4. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши необ-
ходимите последващи дей-
ствия - правни и фактически, 
съгласно разпоредбите на за-
конодателството на Републи-
ка България.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6, т.9 и т.23 от Зако-
на за местното самоуправле-
ние и местната администра-
ция, чл.192, чл.221, т.1 и т.2 
от Търговския закон, чл.101 
т.1 и т.2 от Наредбата за уп-
ражняване на правата върху 
общинска част от капитала на 
търговските дружества, Об-
щинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община 
Генерал Тошево да увеличи 
капитала на акционерно дру-
жество „Добруджа газ” със се-
далище и адрес на управле-
ние: гр. Генерал Тошево, Об-
ласт Добрич, ул. „Васил Ап-
рилов” №5, чрез внасяне на 
парична вноска на стойност 
78 000 лева, разпределени в 
3 900 броя поименни акции 
клас А2, всяка с номинал от 
20 лева.

2. Задължава своя пред-
ставител в Общото събрание 
на акционерите „Добруджа 
газ” АД да гласува за увели-
чаване на капитала на дру-
жеството чрез записване на 
3 900 броя нови акции: пои-
менни клас А2, всяка с номи-
нал от 20 лева на обща стой-
ност 78 000 лева.

След придобиване на акци-
ите, средствата да се израз-
ходват целево за проектира-
не и изграждане на газопро-
вод и газопреносна мрежа и 
въвеждане в експлоатация 
на нови абонати.

3. Утвърждава капитал на 
акционерно дружество „Доб-
руджа газ” АД със седалище 
и адрес на управление: гр. 
Генерал Тошево, Област До-
брич, ул. „Васил Априлов” №5 
в размер на 1 175 900 лева.

4. Задължава своя пред-
ставител в Общото събра-
ние на акционерите „Добру-
джа газ” АД да гласува капи-
тал на акционерно дружество 
„Добруджа газ” АД в размер 
на 1 175 900 лева.

5. Утвърждава актуализи-
ран учредителен акт на дру-
жество „Добруджа газ” АД, ка-
саещ промяната в капитала.

6. Задължава своя пред-
ставител в Общото събра-
ние на акционерите „Добру-
джа газ” АД да гласува акту-
ализиран учредителен акт на 
акционерно дружество „Доб-
руджа газ” АД, касаещ промя-
ната в капитала.

7. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево и на 
представителя на Община 
Генерал Тошево в Общото 
събрание на „Добруджа газ” 
АД да извършат всички необ-
ходими действия - правни и 
фактически, във връзка с из-
пълнението на настоящото 
решение.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-

ната администрация и чл.83, 
ал.2 от ЗПФ и във връзка с 
чл.28, ал.2 от Наредба за ус-
ловията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за 
местните дейности за след-
ващите 3 години, за съставя-
не, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Об-
щина Генерал Тошево, Об-
щинският съвет реши:

1. Приема бюджетна прог-
ноза за местни дейности на 
Община Генерал Тошево за 
периода 2019-2021 г. съглас-
но Приложение №1 (изнесе-
но на информационното таб-
ло във фоайето на Общинска 
администрация.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.6, чл.17, ал.1, т.7 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация и 
чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ, 
Общинският съвет реши:

1. Във връзка с устойчи-
вост по Проект „Център за по-
часово предоставяне на ус-
луги в домашна среда” про-
дължава своята дейност до 
31 декември 2018 г., финан-
сиран по ПМС 332 от 22 де-
кември 2017 г. на МС.

2. Дава съгласие да бъдат 
запазени двете работни мес-
та: на управител и на социа-
лен работник.

3. Утвърждава за периода 
16 април - 31 декември 2018 
г. работни заплати на управи-
тел и на социален работник и 
осигуровки за сметка на ра-
ботодателя и издръжка сума-
та от 18 309 лева.

Средствата да се осигу-
рят от §24-06 „Приходи от на-
еми земи”, като разходите са 
в дейност 2589 „Други служби 
и дейности по социално оси-
гуряване, подпомагане и за-
етостта” по §0101 „Заплати и 
възнаграждения на персона-
ла, нает по трудови правоот-
ношения” в размер на 13 260 
лева; разходите за осигуров-
ки са по §0551 „Осигурител-
ни вноски от работодател за 
ДОО” в размер на 1 448 ле-
ва; по §0580 „Вноски за ДЗ-
ПО” в размер на 464 лева; по 
§0560 „Здравно осигурителни 
вноски от работодател” в раз-
мер на 637,00 лева и издръж-
ка на Центъра за периода 
16 април - 31 декември 2018 
г. в размер на 2 000 лева по 
§1016 „Вода, гориво и енер-
гия” и 500 лева по §1015 „Ма-
териали”.

4. Възлага на кмета на Об-
щината последващите съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъдат 
предоставени средства в раз-
мер на 1 000 лева на Районно 
управление на МВР в Гене-
рал Тошево за борба с нарко-
разпространението и закупу-
ване на тестове за наркотич-
ни вещества.

Средствата да се осигу-
рят от дейност 1239 „Други 
дейности по вътрешна сигур-
ност”, §4214 „Обезщетения и 
помощи по решение на Об-
щински съвет”.

Възлага на кмета на Общи-
ната да извърши последва-
щите действия съгласно за-
кона.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, Общин-

ският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъ-

де извършена актуализация 
в разходната част на мест-
ни дейности по капиталовата 
програма за 2018 г. за смет-
ка на §0098 „Резерв”. Сред-
ствата да бъдат отразени във 
функция „Жилищно строител-
ство, благоустройство, кому-
нално стопанство и опазва-
не на околната среда”, дей-
ност 619 „Други дейности по 
жилищно строителство, бла-
гоустройството и регионално-
то развитие”, §5219 „Придо-
биване на ДМА” в размер на 
12 200 лева.

2. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21, ал.2 
от Закона за местното самоу-
правление и местната адми-
нистрация, Общинският съ-
вет реши:

Утвърждава план за про-
тиводействие на тероризма в 
Община Генерал Тошево.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 и във връзка с чл.44, 
ал.1, т.7 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, Общин-
ският съвет реши:

 Приема Отчет за изпълне-
ние на решенията на Общин-
ски съвет Генерал Тошево 
за второто шестмесечие на 
2017 г.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.24 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, Общин-
ският съвет реши:

Приема за сведение отче-
та на Общинската комисия за 
обществен ред и сигурност за 
дейността й през 2017 г.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23, чл.59 и чл.61 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация и 
чл.6, ал.2 от Закона за фи-
нансовото управление и кон-
трол в публичния сектор, Об-
щинският съвет реши:

1. Одобрява текст за парт-
ньорско споразумение меж-
ду Община Генерал Тошево 
и Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на на-
селението” - София.

2. Одобрява текст на парт-
ньорско споразумение меж-
ду Община Генерал Тошево 
и Главна дирекция „Гранична 
полиция” - София.

3. Възлага на кмета на Об-
щината да подпише парт-
ньорско споразумение със 
следните публични институ-
ции:

~ Главна дирекция „Пожар-
на безопасност и защита на 
населението” - София;

~ Главна дирекция „Гра-
нична полиция” - София.

4. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21, ал.2 
от Закона за местното самоу-
правление и местната адми-
нистрация, чл.26 и чл.28 от 
Закона за нормативните акто-
ве, Общинският съвет реши:

Приема изменения и до-
пълнения в Наредба №1 за 
поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата 
и общественото имущество 
на територията на Община 
Генерал Тошево.

Уточнение: Пълният текст 
на промените в наредбата ще 
бъде публикувана в следва-
щия брой на общинския вест-
ник „Добруджански глас”.

Заседание на Общинския съвет
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Решение на Общински съвет Генерал Тошево, взето на проведеното заседание на 20 март 2018 година

Програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2018 г.
На основание чл.21, ал.1, 

т.12 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.26 „а”, ал.1 и ал.2 от За-
кона за народните читали-
ща (ЗНЧ), Общинският съ-
вет реши:

Приема Годишна програ-
ма за развитие на читалищ-
ната дейност в Община Ге-
нерал Тошево за 2018 годи-
на, както следва:

І. Общи положения.
Настоящата Програма за 

развитие на читалищната 
дейност в Община Генерал 
Тошево е изготвена в из-
пълнение на чл.26 „а”, ал.1 
и ал.2 от Закона за народ-
ните читалища, въз основа 
на направените от община-
та предложения за дейност-
та им през 2018 година.

Изготвянето на Програ-
мата цели да се постигне 
максимален синхрон меж-
ду действията на местна-
та власт, държавната поли-
тика в областта на култура-
та, гражданското общество 
и самите народни читали-
ща като културни и инфор-
мационни центрове.

Цели се и тяхното по-на-
татъшно развитие и утвър-
ждаване като основни и ста-
билни фактори за развитие 
на културата, реализираща 
своята дейност по принци-
пите на гражданското обще-
ство и работещи за култур-
ната идентичност на общи-
ната, региона и страната.

ІІ. Читалищна инфра-
структура.

Читалищата са самосто-
ятелни юридически лица с 
нестопанска цел, изпълня-
ващи и държавни културно-
просветни задачи, които се 
управляват от настоятел-
ства на базата на своите ус-
тави и действащото българ-
ско законодателство. На те-
риторията на Община Ге-
нерал Тошево работят 24 
народни читалища, реги-
стрирани в Окръжен съд - 
Добрич, и в Регистъра на на-
родните читалища към Ми-
нистерство на културата.

По силата на §4, ал.1 от 
преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за на-
родните читалища, на всич-
ки читалища бе предоста-
вен за безвъзмездно полз-
ване и стопанисване ползва-
ния от читалищата самосто-
ятелен сграден фонд. В се-
лата Люляково, Балканци, 
Рогозина, Калина, Йовково, 
Сноп, Петлешково, Присад и 
Росен читалищата се поме-
щават в една сграда заедно 
с кметствата и кметските на-
местничества.

Всички читалища са склю-
чили с Община Генерал То-
шево договори за безвъз-
мездно ползване на предос-
тавените помещения за срок 
от 10 (десет) години, а дого-
ворите са заверени в служ-
бата по вписвания към Райо-
нен съд - Генерал Тошево.

В 15 от читалищата в Об-
щина Генерал Тошево ра-
ботят читалищни библиоте-
ки по смисъла на Закона за 
обществените библиотеки - 
които притежават фонд над 
3000 библиотечни единици. 

Библиотеките са регистри-
рани в регистъра на общест-
вените библиотеки към Ми-
нистерство на културата.

В три от читалищата ра-
ботят библиотечни сбирки - 
фондът им е под 3000 биб-
лиотечни единици. Остана-
лите шест читалища не раз-
виват библиотечна дейност, 
но е започнало набирането 
на литература за библиотеч-
на колекция.

Предстои периодично про-
веждане на дарителски ак-
ции за набиране на библио-
течни фондове за тях.

Читалищните библиотеки 
в град Генерал Тошево и се-
лата Кардам, Красен, Пчела-
рово и Спасово работят по 
устойчивостта на проект по 
Програма „Глоб@лни биб-
лиотеки - България”. Библи-
отекарите преминаха курсо-
ве за обучение по програма-
та. Активно се ползват обо-
рудваните компютърни зали 
и предоставения библиоте-
чен хардуер и софтуер.

През есента на 2017 годи-
на четири от библиотекари-
те започнаха едногодишно 
обучение в Регионална биб-
лиотека по програма към Ди-
рекция „Бюро по труда” за 
придобиване на библиотеч-
на квалификация по специ-
алност „Библиотекознание”.

Към Народно читалище 
„Светлина 1941” в Генерал 
Тошево традиционно функ-
ционира Обединена детска 
школа по изкуствата, в коя-
то децата се обучават в кла-
сове по пиано, акордеон, на-
родно пеене, поп и рок пее-
не, народни танци, модерен 
балет и др.

С решения на Общински 
съвет Генерал Тошево бе 
предоставена безвъзмездно 
земеделска земя от Общин-
ския поземлен фонд на на-
родните читалища, които не 
притежават собствена земе-
делска земя - читалищата в 
град Генерал Тошево, квар-
тал Пастир, село Люляково, 
село Йовково, село Сноп, се-
ло Житен, село Петлешково, 
село Присад и село Росен. В 
изпълнение на решенията, с 
всички читалища бяха склю-
чени договори, заверени в 
службата по вписванията 
към Районен съд. През годи-
ната всички читалища след-
ва да актуализират догово-
рите за отдаването на тези 
земи под наем или аренда.

ІІІ. Цели и приоритети.
Целите на народните чи-

талища са регламентирани в 
Закона за народните читали-
ща: да задоволяват потреб-
ностите на жителите на на-
селените места, свързани с:

* развитие и обогатяване 
на културния живот, социал-
ната и образователната дей-
ност в населените места;

* запазване на обичаите 
и традициите на българския 
народ;

* възпитаване и утвържда-
ване на националното само-
съзнание;

* разширяване на знани-
ята на гражданите и приоб-
щаването им към културните 
ценности;

* осигуряване на достъп 
до културен продукт и ин-

формация.
С утвърждаване на насто-

ящата програма се цели ин-
ституционално укрепване на 
читалищата в Община Гене-
рал Тошево и утвърждава-
нето им като самоуправля-
ващи се културно-просветни 
средища с активни културни, 
информационни, социални и 
граждански функции и пови-
шаване на тяхната ефектив-
ност при реализацията на 
основните им цели.

Изпълнението на програ-
мата ще направи възможно 
реализирането на следни-
те подцели, свързани с при-
оритетите на Община Гене-
рал Тошево:

1. Опазване и разпростра-
нение на духовната и мате-
риална култура, характер-
на за общината, като част от 
националното културно бо-
гатство.

2. Утвърждаване на чи-
талищата като място за со-
циално общуване и контак-
ти, дарителски акции, място 
за културна интеграция на 
различните етнически общ-
ности и превръщането им в 
граждански форум и място 
за обществен диалог.

3. Разширяване обхвата 
на читалищните дейности в 
обществено значими сфери 
чрез изграждане на инфор-
мационни центрове, провеж-
дане на обучителни програ-
ми и включване в дейности, 
свързани с реализиране на 
културен туризъм и съпът-
стващите го услуги и атрак-
ции.

4. Насърчаване участие-
то на народните читалища в 
трансграничното сътрудни-
чество чрез установяване на 
трайни и ползотворни меж-
дународни контакти на учи-
лищата, участието им в кул-
турни мрежи и засилване на 
междукултурния диалог.

5. Осигуряване устойчива 
подкрепа и стимулиране на 
народните читалища от об-
щината при реализирането 
на основните им дейности, 
поощряване на съвременни 
и иновативни форми на чи-
талищна дейност.

6. Подобряване матери-
ално-техническата база на 
читалищата и технологич-
но обновяване на читалищ-
ните дейности на базата на 
защитени проекти и участия 
в програми за финансиране.

Очаква се реализацията 
на настоящата програма за 
развитие на читалищната 
дейност да доведе до:

~ Развитие и обогатяване 
на културния живот в Общи-
на Генерал Тошево.

~ Задоволяване културни-
те потребности на жители-
те на общината и осигурява-
не на равен достъп до проя-
ви и услуги.

~ Осигуряване на равен 
достъп до информация за 
всички слоеве на населени-
ето и активизиране на ин-
формационния обмен между 
читалищата и органите, осъ-
ществяващи културната по-
литика на местно ниво.

~ Подобряване на качест-
вото и ефективността на 
предлагания културен про-
дукт.

~ Стимулиране развитие-
то на любителското худо-
жествено творчество и пови-
шаване на художественот-
ворческите постижения на 
любителските състави и ин-
дивидуалните изпълнители 
от общината.

~ Запазване на традиции-
те и обичаите на населени-
ето на територията на общи-
ната и съхранение и популя-
ризиране на културно-исто-
рическото наследство на об-
щината.

~ Институционално из-
растване на народните чита-
лища и повишаване на капа-
цитета им като организации.

~ Разширяване обхва-
та на читалищната дейност 
чрез привличане на по-ши-
рок кръг от населението, в 
това число хора с уврежда-
ния, маргинализирани групи 
и други.

ІV. Дейности за реализи-
ране на целите и приори-
тетите.

За постигане на целите 
си, народните читалища из-
вършват следните основни 
дейности:

* уреждане и поддържа-
не на библиотеки и разви-
тие на библиотечна систе-
ма чрез внедряване на дина-
мика в библиотечния обмен 
и създаване на мобилен ин-
формационен и методически 
център;

* поддържане на елек-
тронни информационни мре-
жи и центрове за предоста-
вяне на компютърни и интер-
нет услуги и ефективно из-
ползване на информацион-
ните технологии;

* развиване на любител-
ското художествено твор-
чество, като се търси пре-
махване на разликите меж-
ду общинския център и се-
лата във възможностите за 
включване в художестве-
ни прояви и образователни 
програми;

* организиране на школи, 
кръжоци, курсове, клубове, 
празненства, концерти, чест-
вания и други младежки дей-
ности, свързани с формира-
не и развитие на талантите 
на младите хора;

* събиране и разпростра-
няване на знания за родния 
край и публичната им пре-
зентация;

* създаване и съхраня-
ване на музейни колекции 
и временни експозиции съ-
гласно Закона за културното 
наследство;

* развитие на културни, 
творчески и образователни 
програми за обмен в страна-
та и чужбина в областта на 
музиката, изкуството и кул-
турата.

През 2018 година Народно 
читалище „Светлина 1941” в 
Генерал Тошево ще работи 
по осигуряването на устой-
чивост на реализираните 
вече проекти „Диалог меж-
ду културите”, „Общи коре-
ни - международен фести-
вал на фолклорните танци”, 
„Народно читалище „Свет-
лина 1941 - информационен 
и културен център на човеш-
ката общност” и „Културни 
събития и културна инфра-
структура в Община Генерал 

Тошево”.
Съгласно чл.26 „а”, ал.1 от 

Закона за народните читали-
ща, всички народни читали-
ща в Община Генерал Тоше-
во представиха в Общинска 
администрация до 10 ноем-
ври 1017 година своите пис-
мени предложения за дей-
ността си през 2018 година.

Плановете са взети под 
внимание още при изготвя-
не на годишния Културен ка-
лендар на Община Генерал 
Тошево, включително и фи-
нансовия план към него, и 
се съхраняват за сведение 
в Община Генерал Тошево - 
в отдел „Култура, вероизпо-
ведания и интеграция”. Те-
зи планове са взети предвид 
при изработване на насто-
ящата програма.

V. Финансиране на на-
родните читалища.

Читалищата се финанси-
рат от държавна и общинска 
субсидия, както и от собст-
вени приходи, набирани от 
членски внос, дарения, на-
еми и земеделска земя и 
ползвано читалищно имуще-
ство, основни и дълготрай-
ни дейности на читалището, 
участия в проекти и програ-
ми за финансиране и други 
източници.

За развитие на своите 
дейности през 2018 година 
24-те народни читалища от 
общината ще получат дър-
жавна субсидия в размер на 
376 875 лева за 45 субсиди-
рани бройки при стандарт за 
субсидирана бройка 8 375 
лева. В стандарта са вклю-
чени разходи за обезпечава-
не на работна заплата, оси-
гурителни вноски и обезще-
тения на служителите, из-
дръжка и развиване на чита-
лищни дейности.

Няма увеличение на суб-
сидираната численост за на-
родните читалища от общи-
ната спрямо 2017 година.

Според разчетите в при-
етия бюджет на Община Ге-
нерал Тошево за 2018 годи-
на, народните читалища ще 
получат допълнителни фи-
нансови средства от общин-
ския бюджет в общ размер 
100 000 лева.

А) От преходен остатък по 
бюджет 2017 година - с ре-
шение на Общински съвет от 
месец декември 2017 година 
- 18 165 лева за дофинанси-
ране на читалищата.

Б) От собствени прихо-
ди на Общината и средства 
от арендуване на земедел-
ска земя и закритите на-
родни читалища в община-
та (съгласно Наредбата на 
Общински поземлен фонд) - 
81 835 лева.

Предвидените средства 
в общ размер на 100 000 
лева ще се използват, как-
то следва:

1. Дофинансиране на за-
плати и осигуровки на слу-
жителите - 34 220 лева.

2. Обезщетения при пен-
сиониране (читалищата в 
селата Пчеларово, Спасово 
и Люляково) - 12 393 лева.

3. Дофинансиране с реше-
ние на Общинския съвет от 
20 декември 2017 година.

4. Дофинансиране месец 
май 2018 година.

5. Парно за Народно чита-
лище „Светлина 1941” в Ге-
нерал Тошево - 8 000 лева.

6. Горива и отопление за 
читалищата по населени 
места - 2 100 лева.

7. Застраховка компютър-
ни зали „Глобални библио-
теки” - 620 лева.

8. Абонамент за периодич-
ни издания - общ. библиоте-
ка - 800 лева.

9. СОТ (Народно читали-
ще „Светлина 1941”) - 770 
лева.

10. Застраховка на имуще-
ство, придобито по проекти - 
3 276 лева.

11. Оборудване след са-
ниране и текущи ремонти - 
3 253 лева.

12. Абонамент за пожаро-
известителна система - 720 
лева.

От културни календар на 
Общината за 2018 година, 
за реализиране на културни 
събития по населените мес-
та, организирани от читали-
щата или с тяхно участие, на 
народните читалища ще се 
предоставят допълнителни 
финансови средства в раз-
мер на 28 000 лева.

Съгласно разпоредбите 
на Закона за народните чи-
талища, всички средства, 
предоставени на народни-
те читалища от държавния 
и общинския бюджет, се раз-
пределят по читалищата от 
специална комисия.

Сумите ще бъдат включе-
ни в 24 договора за финан-
сиране на народните чита-
лища през 2018 година в 
изпълнение на настояща-
та програма. Те подлежат 
на отчет пред Община и Об-
щински съвет - Генерал То-
шево относно целесъобраз-
ността и законността на тях-
ното разходване.

На основание чл.23, ал.2 
от Закона за народните чи-
талища, поради недостиг на 
средства в читалищата за 
ремонт и поддръжка на чи-
талищните сгради, в бюджет 
`2018 са предвидени сред-
ства за ремонти на народни 
читалища:

~ 15 000 лева - ел. инста-
лация в село Люляково;

~ 12 000 лева - стълбище в 
село Житен;

~ 10 000 лева - сграда в 
село Пчеларово;

~ 8 700 лева - санитарен 
възел в квартал Пастир;

~ 15 700 лева - сграда в 
село Зограф;

~ 19 700 лева - зала в се-
ло Сноп.

Очаква се финансиране-
то на ремонтите на Народ-
но читалище „Пробуда 1941” 
в село Кардам и Народно чи-
талище „Отец Паисий 1897” 
в село Спасово да се реали-
зира с европейски средства 
по Програма за трансгранич-
но сътрудничество, съфи-
нансирана от Европейския 
съюз със средства от Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие - ИНТЕРРЕГ V-А 
Румъния - България 2014-
2020.

Уточнение: Към доклад-
ната записка бе приложен и 
приет списък с предстоящи-
те мероприятия по месеци и 
читалища в общината.
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- Приятелю, вече измисли ли с какво ще излъжеш жена 
си на Първи април?

- Ами мисля да й кажа, че много я обичам.
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

В ъ з П о м и Н а Н и Е
На 5 април ще се навърши 

една година без

Даниела 
Иванова 
Василева 

(Диди)
Тръгна си без да ни кажеш колко ти е мъчно 

за нас. Остави ни своята обич и добро сърце 
в разцвета на младостта си, остави ни много 
тъга. Непрежалима е мъката ни по теб! По-
клон пред светлата ти памет!

 От семейството

Д Е К Л А Р А Ц И Я
 от клубното ръководство, треньори и футболисти 
на ФК „Спортист-2011” - град Генерал Тошево, относ-

но съдийството и причините, довели до прекратя-
ване на двубоя от ХІV кръг на „а” областна футбол-
на група - зона изток между отборите на ФК „Спор-

тист-2011” и ФК „Лозенец-2015” на 17.03.2018 г.
Уважаеми колеги, ръково-

дители и привърженици на 
футбола,

ФК „Спортист-2011” е при-
нуден и провокиран да изра-
зи силно своето несъгласие 
и възмущение срещу сме-
ем да твърдим „некомпе-
тентното” съдийство от стра-
на на съдийската бригада 
по време на срещата от по-
редния кръг на „А” Областна 
футболна група с ФК „Лозе-
нец-2015”.

Не са чести случаите, 
в които ние от ФК „Спор-
тист-2011” си позволяваме 
по толкова остър начин да 
коментираме реферите и да 
влизаме в полемика с ръко-
водните фактори на Българ-
ския футболен съюз в об-
ластта, но трябва категорич-
но да се знае, че двубоят на 
17.03.2018 г, игран на град-
ския стадион в Генерал То-
шево, беше прекратен бла-
годарение единствено на 
поредните неадекватни и 
грешни съдийски отсъжда-
ния. През цялото време до 
прекратяването на срещата 
съдийската бригада се дър-
жа меко казано „неадекват-
но” на терена и със своите 
спорни отсъждания изнерви 
максимално футболистите и 
на двата отбора.

Разбира се, ние сме наяс-
но, че реферите също са хо-
ра и всеки може да сгреши, 
но определени ситуации бя-
ха очевидни и то такива, кои-
то „обръщат” мача в тотално 
различна посока. Съдиите 
показаха недопустимо раз-
лични критерии при всички 
спорни ситуации и наруше-
ния, които бяха отсъдени.

Категорично осъждаме по-
добни действия, които дове-
доха до прекратяването на 
двубоя с ФК „Лозенец-2015” 
и обявяваме, че това е пре-
цедент и изолиран случай. 
ФК „Спортист-2011” винаги 
е поощрявал и насърчавал 
спортсменството и уваже-
нието на футболния терен. 
Считаме, че е абсолютно 
недопустимо деца и подра-
стващи да стават свидетели 
на подобни сцени. Застава-
ме зад своите футболисти 
и ги подкрепяме в искрено-
то им желание за справед-

ливо ръководене на футбол-
ните двубои. За съжаление 
обаче не можем да кажем, 
че подобно „некомпетентно” 
съдийство също е изолиран 
случай на стадиона в град 
Генерал Тошево. По-скоро 
отборът е системно ощетя-
ван от „неможещи” рефери. 
За жалост от това страдат 
и представителният ни тим 
и отборите от детско-юно-
шеската школа на клуба. За 
нас подобни практики особе-
но при подрастващите са аб-
солютно недопустими, тъй 
като считаме, че такова по-
ведение на реферите тотал-
но може да угаси страстта и 
желанието на децата за игра 
още в най-ранна възраст.

Макар и състезавайки се 
в най-ниския ешалон в стра-
ната, ние сме убедени, че по 
този начин българският фут-
бол няма как да върви на-
пред. Това обезсмисля удо-
волствието и радостта от иг-
рата, както на футболисти-
те, така и на хората, които 
осигуряват средства за то-
зи спорт в град Генерал То-
шево.

Чрез тази декларация би-
хме искали да обърнем вни-
мание на цялостния про-
блем, свързан с футболно-
то съдийство в „А” Областна 
футболна група. Апелираме 
към Зоналния съвет на Бъл-
гарския футболен съюз - До-
брич сериозно да се вгледа 
в кадровия потенциал и ка-
чества на своите съдии. Си-
гурни сме, че в област До-
брич има знаещи, можещи и 
способни рефери. Притесне-
ни сме обаче от явната анга-
жираност към налагането на 
неможещите...

В допълнение обявяваме, 
че след сериозно обсъжда-
не на възможността отборът 
на ФК “Спортист-2011” да на-
пусне първенството, клубно-
то ръководство, треньорите 
и футболистите на тима взе-
ха решение да доиграят се-
зона, като във всеки двубой 
момчетата ще се появяват с 
черни ленти в знак на несъг-
ласие с “погребването” на 
футбола в областта.

С уважение:
ФК „Спортист-2011”

22.03.2018г.

Месец април

Факти и събития
~ 1 април - Цветница, 

Връбница, Шеста неделя от 
Великия пост.

~ 1 април - Ден на хумора 
и шегата.

~ На 2 април 1979 г. в Ге-
нерал Тошево е учреден Об-
щински съвет на селищната 
система.

~ 4 април - Международен 
ден на психолозите.

~ 8 април - Великден.
~ На 7 април 1985 г. на по-

сещение в Генерал Тошево 
и общината беше президен-
тът на Аржентина д-р Виктор 
Иполито Мартинес.

~ На 19 април 1988 г. бе 
направена първата копка на 
Културния дом в Генерал 
Тошево. За съжаление той и 
досега не е завършен.

 ~ На 3 април 1999 г. Вар-
ненския и Великопреславски 
митрополит Кирил откри но-

воизградения храм „Св. вмчк 
Димитър” в Генерал Тошево.

~ На 3 април 2003 г. е от-
крит Център за услуги и ин-
формация в Общинска ад-
министрация - Генерал То-
шево.

~ 22 април - 95 години от 
рождението на Радой Ралин 
- поет, сатирик и голям прия-
тел на Георги Шивачев.

~ 23 април - Световен ден 
на книгата.

~ 28 април - 115 години от 
рождението на Георги Михов 
Димитров - български поли-
тически деец.

~ 29 април - 125 години 
от рождението на Елисавета 
Багряна. През 1940 г., когато 
Южна Добруджа е възвърна-
та към пределите на Бълга-
рия, заедно с Дора Габе по-
срещат българските войски 
в нашия край.

Отчитат намаление на
на телефонните измами

През миналата година те-
лефонните измами областта 
са намалели с 34%, е посо-
чено в отчета на Областна 
дирекция на МВР - Добрич. 
За отчетния период са били 
извършени общо 54 измами, 
за съжаление такива има и в 
нашата община. В областта 
28 от измамите са т.н. „теле-
фонни измами”, а при оста-
налите 26 случая пострада-
лите лица са били въвежда-
ни в заблуждение по различ-
ни схеми - доставка на сто-
ки в търговски обекти, отпус-
кане на кредити или близък 
познат, който дължи пари.

Полицията отчита нама-
ление с около една трета от 
измамите през 2017 г. спря-
мо предходната. През 2016 
г. измамите са били 83, над 
70 от тях са били телефон-
ните. През 2017 г. са раз-
крити 15 измами, със 7 ус-

тановени извършители и 
27,78% разкриваемост, сре-
щу 16 разкрити през 2016 г. 
с 10 установени извършите-
ли и 19,28% разкриваемост. 
През миналата година на 
територията на ОД на МВР - 
Добрич, са проведени поре-
дица от оперативно-издир-
вателни мероприятия и про-
цесуално следствени дей-
ствия и 16 случая на теле-
фонни измами са частично 
разкрити, като са установе-
ни 7 души, участвали в схе-
мата като „мулета”, е посо-
чено в отчета.

Районно управление на 
МВР в Генерал Тошево мно-
гократно предупреждава на-
селението да внимава при 
телефонни обаждания, да 
не дава личните си данни и 
дори при най-малко съмне-
ние да търси съдействие на 
тел. 112.

Покана за събрание от кооперацията в Люляково
УС на Кооперация „Про-

изводствено-търговска ко-
операция „Люляк”, ЕИК 
124092741 със седалище и 
адрес на управление с. Лю-
ляково, Община Генерал То-
шево, област Добрич, на ос-
нование чл.16 от ЗК, свиква 
годишно редовно Общо съ-
брание на член-кооперато-
рите на кооперацията, което 
ще се проведе на 21.04.2018 
г. от 09.00 часа в ресторанта 
на с. Люляково, при следния 
дневен ред:

1. Утвърждаване решения 
на УС за приемане на но-

ви член-кооператори, взема-
не на решение за изключва-
не на член-кооператори по-
ради наличие на основания 
за изключване по чл.11, ал.3, 
т.3 от Устава на кооперация-
та - при отпадане правото на 
собственост, респ. ограниче-
но право на ползване у член-
кооператора върху предос-
тавената за възмездно полз-
ване земеделска земя, респ. 
при отказ на член-кооперато-
ра собственик на земедел-
ска земя да сключи договор 
за възмездното й ползване с 
кооперацията - основание за 

сключване по чл.12, ал.3, т.3, 
4 и 5 във връзка с чл.11, т.4 
от Устава на кооперацията.

2. Отчетен доклад на УС за 
годишната дейност на коопе-
рацията през 2017 г.

3. Отчет на КС за дейност-
та му през 2017 г.

4. Приемане на годишния 
финансов отчет на коопера-
цията за 2017 г. Изслушва-
не заключение на КС на ко-
операцията. Вземане на ре-
шение по отношение на фи-
нансовия резултат на коопе-
рацията за 2017 г.

5. Освобождаване от отго-

ворност на членовете на УС, 
КС и Председателя на коопе-
рацията за 2017 г.

6. Вземане на решение за 
определяне размер на наем-
но/рентно плащане за 2018 г.

7. Одобряване щатно раз-
писание на служителите на 
кооперацията и възнаграж-
денията на работниците и 
служителите.

При липса на кворум, на 
основание чл.17, ал.2 от ЗК, 
събранието ще бъде прове-
дено в същия ден в 10.00 ча-
са на същото място и при съ-
щия дневен ред.

След полицейска проверка

Пиян отива на съд
Районната прокуратура 

в Генерал Тошево е преда-
ла на съд с обвинителен 
акт по бързо производство 
38-годишния Д. К., управля-
вал лек автомобил с кон-
центрация на алкохол 2,98 
промила, съобщиха област-
ните медии. На 12 март око-
ло 17,05 часа подсъдимият 
управлявал лек автомобил 
„Рено” по главната улица в 
Генерал Тошево. Полицей-
ски автопатрул спрял кола-
та му за проверка, при коя-
то служителите установи-
ли, че водачът е във види-
мо нетрезво състояние. Той 
бил тестван с дрегер, кой-
то отчел високата стойност 

концентрация алкохол. На 
нарушителя бил даден та-
лон за изследване, но той 
собственоръчно попълнил, 
че приема показанията на 
техническото средство и не 
е пожелал кръвни изслед-
вания. Д. К. признал вина-
та си. Той е с чисто съдеб-
но минало, добри характе-
ристични данни и няма дру-
ги висящи наказателни про-
изводства.

В медиите напоследък 
все по-често се публикуват 
подобни информации за во-
дачи, употребили алкохол 
и наркотични вещества.За 
съжаление сред тях има и 
от нашата община…

Обява за конкурс
Със заповед на министъ-

ра на отбраната на Републи-
ка България са обявени об-
що 62 войнишки длъжнос-
ти в състава на Съвместно-
то командване на силите, за 
приемане на военна служба 
на лица, завършили граж-
дански средни или висши 
училища в страната и чуж-
бина.

Военните формирования 
са, както следва: 22980 - Со-

фия, 28860 - Горна Малина и 
32450 - Мокрен.

Допълнителна и подробна 
информация може да полу-
чите в отдел „Военен отчет” 
на Община Генерал Тошево, 
на сайтовете на Министер-
ството на отбраната www.
mod.bg и Централно воен-
на окръжие www.comd.bg, 
както и във Военно окръжие 
втора степен - Добрич, тел. 
058/604-205.


