
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Благодарност от кмета
Уважаеми жители на Община Генерал Тошево, благода-

ря ви!
Благодаря и на Инициативния комитет и земеделските 

стопани за оказаната подкрепа.
Благодаря, че показахме силата да бъдем заедно в тру-

ден момент. На 17 декември миналата година, когато из-
борът бе в нашите ръце, проявихме здрав разум и казахме 
твърдо „Не” на добива на газ на територията на общината. 
Заявихме го по възможно най-демократичния начин, който 
Конституцията ни позволява, с категоричност, присъща на 
развитото и отговорно гражданско общество.

Уверявам Ви, че това ще е основата, върху която ще се 
базира всяка наша последваща стъпка до окончателното 
спиране на възможността за проучване и добив на подзем-
ни богатства на нашата земя!

 Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал Тошево
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На снимката: Един от щандовете на кулинарната изложба.

През Новата 2018 година

Кръгли годишнини
~ Преди 445 години за 

първи път Генерал Тошево 
е упоменато с името Семиз 
Касъм в списъка на джеле-
пкешаните. Също преди 445 
годни са упоменати за пър-
ви път и повечето населени 
места в общината.

 ~ Преди 140 години на 
20 януари в сражение за 
свободата на България за-
гиват трима руски войници. 
Сега костите им, пренесени 
от Вълчо Георгиев, почиват 
в Казашкото гробче в село 
Пчеларово.

 ~ Преди 90 години е ут-
върден първият регулацио-
нен план на Генерал Тошево 
(тогава Касъм).

~ Преди 120 години с Указ 
№201 от 2 септември 1898 г. 
село Ели бей е преименува-
но на Пчеларово. Това е пър-
вото населено място в общи-
ната, приело българско име.

~ На 11 май се навършват 
110 години от основаването 
на Народно читалище „Хрис-
то Ботев” в село Житен.

~ На 22 юни село Узово 
ще чества своята 140-годиш-
нина.

~ На 1 октомври се на-
вършват 110 години от по-
строяването на църквата 
„Покров Богородичен” в село 
Изворово.

~ На 24 август се навърш-
ват 130 години от рождение-
то на родената в село Дъбо-
вик световно известна поете-
са Дора Габе.

~ ОУ „Христо Ботев” в 
село Кардам ще отбележи 
115 години от създаването 
си. Първата училищна сгра-
да е била построена през 
1903 г.

~ Преди 60 години е по-
ставено началото на журна-
листиката в нашата община. 
Първите многотиражни вест-
ници се разпространяват от 
1958 г., като излизат предим-
но през жътвените кампании. 
Официално общински вест-
ник е създаден през месец 
март 1960 г., след обявява-
нето на село Генерал Тоше-

во за град. Първи редактор 
на „Добруджански глас” (то-
гава „Ленински зов”) е Геор-
ги Рашков - бай Жоро.

~ Преди 45 години е от-
крита първата музейна сбир-
ка в Генерал Тошево.

~ Преди 30 години Дър-
жавната комисия по изобра-
зително и приложно изкуство 
към Съюза на български-
те художници одобри проек-
та на Росана Александрова 
за сегашния герб на Община 
Генерал Тошево.

~ На 3 април преди 15 го-
дини е открит Център за ус-
луги и информация при Об-
щинска администрация Ге-
нерал Тошево.

~ През 1963 г. (преди 55 
години) в Генерал Тошево е 
разкрита Обединена болни-
ца с 60 легла и поликлини-
ка с 11 кабинета. Преди това 
поликлиниката се е помеща-
вала в сградата, където сега 
е Дирекция „Бюро по труда”.

~ Също през 1963 г. в Ге-
нерал Тошево започва масо-
вото изграждане на двуетаж-
ни частни домове.

~ През есента на 1983 г. е 
направена първата копка на 
Комсомолския блок.

 ~ На 19 април преди 30 
години е направена първата 
копка на Културния дом в Ге-
нерал Тошево, но сградата и 
досега не е завършена.

~ Преди 30 години в Ге-
нерал Тошево бе проведен 
първият пленер за малка 
пластика „Човекът и земята”.

~ Преди 55 години на 18 
май в Генерал Тошево гос-
тува първият секретар на 
ЦК на БКП и председател на 
Министерския съвет Тодор 
Живков.

~ На 18 ноември преди 70 
години е учредена Трудовоп-
роизводителна кооперация 
„Труд” в Генерал Тошево.

~ На 29 декември почет-
ният гражданин на Генерал 
Тошево Стефан Мавродиев 
ще отбележи своята 75-го-
дишнина.

 Дяко ДЯКОВ

Уведомително писмо
Уважаеми жители на Община Генерал Тошево,
Във връзка с публичното обсъждане на проектобю-

джета за 2018 година на Община Генерал Тошево, каним 
всички заинтересовани граждани и структури на Община-
та на 10 януари 2018 година от 10.30 часа в залата на тре-
тия етаж на Общинска администрация на среща за обсъж-
дане на проектобюджета.

Материали за публичното обсъждане може да получите 
в стая 107 на Общинска администрация от 2 януари 2018 
година. Всички граждани могат да дадат своите предло-
жения и мнения за проектобюджет 2018 година на Общи-
на Генерал Тошево до 8 януари 2018 година в стая 107 на 
Общинска администрация, на тел. 20-51 или на електро-
нен адрес: finansi@toshevo.org.

 Валентин ДИМИТРОВ
 Кмет на Общината

Кратки
новини
ЕКИПЪТ на Национално-

то сдружение на общините 
в Република България поз-
драви служителите на Об-
щинска администрация с 
Коледа и Нова година. Не-
ка Коледният дух влезе в 
дома ви и стопли сърце-
то ви, нека Новата 2018 го-
дина озари живота ви и ви 
вдъхнови за нови добри на-
чинания, е посочено в те-
кста на поздравлението.

В ЗАЛАТА на Народно 
читалище „Светлина 1941” 
на 22 декември се състоя 
празнична Коледна програ-
ма с изпълнения на всич-
ки читалищни формации 
от града и със специално-
то участие на певеца Теди 
Генев от Варна. Присъства-
щите зрители и изпълните-
лите бяха приветствани от 
кмета на Общината Вален-
тин Димитров.

НА 24 ДЕКЕМВРИ пред 
сградата на Общинска ад-
министрация се състоя тра-
диционният Общински ко-
ледарски богослов. На него 
групи от цялата община до-
казаха, че свято пазят на-
родните традиции и ги обо-
гатяват с ново съдържание.

Кулинарна изложба за добра кауза
В навечерието на Игнаж-

ден - денят, с който се свърз-
ва започването на Коледните 
празници, за поредна годи-
на Общинска администрация 
проведе кулинарна изложба-
базар. Този път благотвори-
телната кауза премина под 
мотото “В духа на Коледа”, 
като в нея активно се включи-
ха училищата и детските гра-
дини в общината, Общински 

младежки съвет и колективи-
те на Домашен социален пат-
ронаж и Център за обществе-
на подкрепа.

И този път експозиция-
та от вкусните специалите-
ти беше с благотворителна 
насоченост, като събрана-
та сума ще бъде използва-
на за изграждането на дет-
ска площадка по безопасност 
на движението в централния 

градски парк.
На изложбените маси бя-

ха наредени много тестени 
изделия - питки, палачинки, 
гофрети и мъфини, ордьо-
ври и салати и безброй слад-
ки изкушения. Особен инте-
рес предизвикаха уникалното 
плато с мезета във формата 
на герба на Община Генерал 
Тошево и чудесните коледни 
къщички.

След местния референдум

Мнение на омбудсмана
Числата са достатъчно 

красноречиви - смазващ ре-
зултат в полза на тези, кои-
то не искат добив на приро-
ден газ в Добруджа. Това за-
яви пред „Фокус“ омбудсма-
нът Мая Манолова, която ко-
ментира резултатите от про-
велия се в Генерал Тошево 
местен референдум, на кой-
то близо 97% от гласували-
те се обявиха против доби-
ва на газ.

„Лично аз не съм изнена-
дана. Очакван резултат, за-
щото с моите експерти бя-
хме на място и разговарях-
ме с хората, а те са кате-
горично против добиване-
то на газ в Добруджа. Сега 
изразиха своето мнение и 
на референдума. Това, кое-
то трябва да се случи сега, 
е институциите да се съо-
бразят с гласа на хората. 
Гражданите свършиха своя-
та част от работата, на ход 
са институциите, които не 
трябва да позволяват това 
гражданско решение да бъ-
де нарушено“, подчерта об-
щественият защитник.

Според Мая Маноло-
ва хората не вярват на ин-
ституциите и на доклада по 
ОВОС, който по време на 

нейното посещение в насе-
леното място е бил в про-
цедура обществено обсъж-
дане.

„Министерство на еколо-
гията, в резултат на нашата 
среща, настоя за допълни-
телни становища от всички 
отговорни институции - Ми-
нистерство на енергетиката, 
РЗИ - Добрич, ВиК - Добрич, 
различни независими екс-
перти, които да отговорят 
на притесненията на хората. 
Очакват се тези становища, 
но според мен чрез мест-
ния референдум суверенът 
се е произнесъл. Всички ос-
танали институции би след-
вало да се съобразят с не-
говия глас“, аргументира се 
омбудсманът.

Припомняме на читатели-
те, че омбудсманът на Ре-
публика България Мая Ма-
нолова посети Общината 
на 14 ноември 2017 г. заед-
но със заместник-министъра 
на околната среда и водите 
Красимир Живков. Освен с 
кмета на Общината Вален-
тин Димитров, двамата се 
срещнаха и с много гражда-
ни, които твърдо се обявиха 
против добива на природен 
газ в Добруджа.
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Размер на таксата
за битови отпадъци

На основание чл.21, 
ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
във връзка с чл.66, ал.1 от 
Закона за местните данъ-
ци и такси (ЗМДТ), чл.16 от 
Наредбата за определяне 
на местните данъци и такси 
на територията на Община 
Генерал Тошево, Общин-
ският съвет реши:

І. Одобрява план-смет-
ката за необходимите раз-
ходи по видове услуги и по 
населени места.

ІІ. Общински съвет Ге-
нерал Тошево, на основа-
ние чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.62, 
чл.66, ал.1 от ЗМДТ, прие-
ма като основен способ за 
определяне размера на 
таксата за битови отпадъци 
за 2018 г. да бъде в проми-
ли, върху данъчната оцен-
ка за жилищни и нежилищ-
ни имоти на физически ли-
ца, жилищни имоти на фир-
ми, а за нежилищни имоти 
на предприятия в промили 

върху по-високата между 
отчетната стойност или да-
нъчната оценка на имоти-
те по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ 
съгласно приложение 10.

ІІІ. На основание чл.67, 
ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, оп-
ределя размера на такса-
та за битови отпадъци за 
2018 г. според декларира-
ните по вид, размер и брой 
съдове за битови отпадъци 
и честотата на сметоизвоз-
ването им по договор, как-
то следва:

1. Тип „Бобър” 1,1 куб. м. 
с честота на сметоизвоз-
ване минимум четири пъти 
месечно - 790 лева на годи-
на за гр. Генерал Тошево.

2. Тип „Бобър” 1,1 куб. м. 
с честота на сметоизвозва-
не минимум два пъти ме-
сечно - 675 лева на година 
за селата.

3. Тип MGB 0,120 куб. м. 
само за граждани с честота 
на сметоизвозване мини-
мум четири пъти месечно - 
86 лева за година.

Заседание на Общинския съвет

Допълнение в Наредба №1 на Общинския съвет
На основание чл.21, ал.2 

от Закона за местното само-
управление и местната ад-
министрация, във връзка с 
чл.39, ал.2 от Закона за ад-
министративните наруше-
ния и наказания, Общински-
ят съвет реши:

Създава член 34 на На-
редба №1 на Общински съ-
вет Генерал Тошево за под-
държане и опазване на об-
ществения ред, чистотата 
и общественото имущество 
на територията на Община 
Генерал Тошево, със след-

ното съдържание:
Член 34, алинея 1: За ма-

ловажни случаи на наруше-
ния по настоящата наред-
ба, установени при извърш-
ването им, овластените кон-
тролни органи могат да на-
лагат на местонарушението 
глоби в размер от 10 до 50 
лева включително.

За наложената глоба се 
издава фиш, който съдър-
жа данни за самоличността 
на контролния орган и на на-
рушителя, мястото и време-
то на нарушението, наруше-

ните разпоредби и размера 
на глобата.

Фишът се подписва от 
контролния орган и от на-
рушителя, че е съгласен да 
плати глобата, и се изпраща 
на финансовия орган на съ-
ответната Общинска адми-
нистрация за изпълнение.

На нарушителя се дава 
препис, за да може да за-
плати доброволно глобата.

Алинея 2: Ако наруши-
телят оспори нарушението 
или откаже да плати глоба-
та, за нарушението се със-

тавя акт съгласно разпоред-
бите на Закона за админи-
стративните нарушения и 
наказания.

Алинея 3: Издаден фиш, 
глобата по който не е пла-
тена доброволно в 7-дневен 
срок от датата на издаване-
то му, се смята за влязло в 
сила наказателно постано-
вление.

Общинският съвет възла-
га на кмета на Община Ге-
нерал Тошево да извърши 
последващите съгласно за-
кона действия.

На 22.12.2017 г. се прове-
де последното за минала-
та година редовно заседа-
ние на Общинския съвет. По 
отделните точки от дневния 
ред бяха взети следните ре-
шения:

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.219, ал.5 от 
Закона за предучилищно-
то и училищното образова-
ние и чл.2 от Наредба №1 от 
06.01.2017 г. за условията и 
реда за възстановяване на 
транспортните разходи или 
на разходите за наем на пе-
дагогическите специалисти в 
институциите в системата на 
предучилищното и училищ-
ното образование, Общин-
ският съвет реши:

І. Допълва свое Решение 
№9-1 от 01.11.2017 г., както 
следва:

1. 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 извър-
шените разходи, установе-
ни с билети, фактури и або-
наментни карти за пътуване 
по маршрута от местоживее-
нето до местоработата и об-
ратно, както следва:

ОУ „Хр. Смирненски” в 
Генерал Тошево - Иванка 
Михалева Петрова по марш-
рут Добрич - Генерал Тоше-
во и обратно.

ДГ „Слънчо” в Пресе-
ленци - Геновева Атанасова 
Илиева по маршрут Добрич - 
Преселенци и обратно.

ДГ в Присад - Атанаска 
Василева Маринова по 
маршрут Генерал Тошево - 
Присад и обратно.

2. Добавя към списък на 
педагогическия персонал, 
работещ в училищата и дет-
ските градини, който пътува 
с лични превозни средства 
от местоживеене до место-
работата и обратно и чийто 
разходи подлежат на възста-
новяване, както следва:

ОУ „Хр. Ботев” в Кардам 
- Тодорка Стоянова Стефа-
нова по маршрут Генерал 
Тошево - Кардам и обратно.

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

* На основание чл. 21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
Общинският съвет реши:

1. Утвърждава звено „Цен-
тър за обществена подкрепа 
- Генерал Тошево” с „мобил-
на услуга”.

2. Обща численост в Цен-
тър за обществена подкрепа 
- 4 лица: 1 бройка „управи-
тел”; 1 бройка „социален ра-

ботник”; 1 бройка „педагог”; 1 
бройка „психолог”.

3. Звено „Център за об-
ществена подкрепа” - Гене-
рал Тошево е на пряко под-
чинение на кмета на Общи-
ната.

4. Общинският съвет въз-
лага на кмета на Общината 
да предприеме необходими-
те законови действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМС-
МА, във връзка с чл.29, ал.1, 
ал.2, ал.3 и ал.4 от Зако-
на за лечебните заведения, 
във връзка с Писмо №06-00-
26 от 07.12.2017 г. на Кирил 

Ананиев - Министър на здра-
веопазването, Общинският 
съвет реши:

1. Избира Георги Василев 
Георгиев - зам.-кмет на Об-
щина Генерал Тошево, за 
представител на Община Ге-
нерал Тошево в комисията 
за изработване на Област-
на здравна карта за Област 
Добрич, съгласно чл.29, ал.3 
от Закона за лечебните заве-
дения.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА 
и във връзка с чл.8, ал.9, 
чл.14, ал.7, чл.35, ал.1 и ал.6 
и чл.41 от Закона за общин-
ската собственост, Общин-
ският съвет реши:

І. Приема допълнения в 
Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите - общинска собстве-
ност за 2017 г., както следва:

1. Имоти, предвидени за 
продажба:

~ УПИ №ІІ-782 в кв.81 в 
с. Кардам, площ 2700 кв. м., 
АОС №4234 от 31.10.2017 
г., вх. №3173, акт №29, т.VІІ, 
вписан на 14.11. 2017 г. - сто-
панско предназначение.

Очаквани приходи - 12 420 
лева.

2. Имоти, предвидени за 
отдаване под наем:

~ Част от покрив на сгра-
дата на Общинска админи-
страция, находяща се в УПИ 
№ІV-627 в кв.63 по ПУП на 
Генерал Тошево, площ 15 
кв. м. - за монтиране на елек-
тронни съобщителни съоръ-
жения (CSM).

Очаквани приходи - 260 
лева.

ІІ. Дава съгласие за про-
дажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на недви-
жим имот - частна общинска 
собственост:

~ УПИ №ІІ-782 в кв.81 в 
с. Кардам, площ 2700 кв. м., 
АОС №4234 от 31.11.2017 
г., данъчна оценка 10 100,70 
лева, начална тръжна цена 
12 420 лева.

ІІІ. Одобрява предложена-
та начална тръжна цена на 
горепосочения имот, опре-
делена от оценител на имо-
ти, вписан в Публичния ре-
гистър на Камарата на неза-
висимите оценители в Бъл-
гария, която не е по-ниска от 
данъчната.

ІV. Дава съгласие за от-
даване под наем чрез пуб-
личен търг с явно наддава-

не за срок от 5 години, като 
одобрява предложената на-
чална тръжна наемна цена, 
съгласно Тарифата за раз-
мера на базисните наемни 
цени, определени по зони за 
обекти, извършващи търгов-
ска, производствена и дру-
ги дейности и услуги на те-
риторията на Община Гене-
рал Тошево към Наредба-
та за реда за придобиване, 
управление и разпорежда-
не с общинско имущество, 
на следния имот - общинска 
собственост:

~ Част от покрив на сгра-
дата на Общинска админи-
страция Генерал Тошево, 
находяща се в УПИ №ІV-
627 в кв.63 по ПУП на гра-
да, площ 15 кв. м., начална 
тръжна цена 260 лева.

V. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно зако-
на действия по управление 
и разпореждания с имоти - 
както правни, така и факти-
чески.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.6 от Закона за мест-
ните данъци и такси, чл.6, 
ал.2 и чл.15 от Наредба №10 
за определянето и админи-
стрирането на местните да-
нъци, такси и цени на услу-
ги на територията на Общи-
на Генерал Тошево, Общин-
ският съвет реши:

1. Освобождава „Медицин-
ски център 1 Генерал Тоше-
во” ЕООД, ЕИК 124141448, 
със седалище и адрес на уп-
равление: област Добрич, 
град Генерал Тошево, ул. 
„Ив. Вазов” №15, от запла-
щането на такса за битови 
отпадъци, събирана по ре-
да на Раздел І, на Глава ІІ от 
Наредба №10 за определя-
нето и администрирането на 
местните данъци, такси и це-
ни на услуги на територията 
на 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.23 от ЗМСМА, чл.24 
„а”, ал.11 и ал.12 от Закона 
за автомобилните превози и 
чл.47, ал.1 от Наредба №34 
от 06.12.1999 г. за таксиме-
тров превоз на пътници, Об-
щинският съвет реши:

І. Определя минимални и 
максимални цени за такси-
метров превоз на пътници за 
един километър пробег, ва-
лидни за територията на Об-

щина Генерал Тошево, както 
следва:

Минимална цена за един 
километър пробег:

1. Дневна тарифа от 06:00 
до 22:00 часа - 0,80 лева км/
пробег.

2. Нощна тарифа от 22:00 
до 06:00 часа - 1 лев км/про-
бег.

Максимална цена за един 
километър пробег:

1. Дневна тарифа от 06:00 
до 22:00 часа - 1,20 лева км/
пробег.

2. Нощна тарифа от 22:00 
до 06:00 часа - 1,20 лева км/
пробег.

Първоначална такса:
~ Минимална - 0,90 лева.
~ Максимална - 1 лев.
Цена за престой за една 

минута:
~ Минимална - 0,10 лева.
~ Максимална - 0,20 лева.
Определя местостоян-

ка за лицензирани таксиме-
трови автомобили с издаде-
но разрешително от Община 
Генерал Тошево, както след-
ва: Местостоянка, включена 
в УПИ №VІ-1840, кв.85 (об-
щински имот) по ПУП на Ге-
нерал Тошево - като се по-
ставят обозначителни зна-
ци за начало и край на мес-
тостоянката.

Възлага на кмета на Об-
щината последващите зако-
нови действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.22, ал.2 и ал.3 от 
Закона за народните читали-
ща, Общинският съвет реши:

Предоставя на народни-
те читалища на територията 
на Община Генерал Тоше-
во средства в общ размер на 
18 165 лева съгласно прило-
жен списък, който е изнесен 
на информационните табла 
във фоайето на Общинска 
администрация.

Финансовите средства да 
бъдат предоставени като до-

пълнителна общинска субси-
дия от бюджета на Община 
Генерал Тошево през 2018 
г. - от преходен остатък за 
2017 г.

Общинският съвет упъл-
номощава кмета на Община-
та да извърши последващи-
те съгласно закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общин-
ският съвет реши:

Дава съгласие за отпуска-
не на допълнителна субси-
дия в размер на 10 560 ле-
ва на ОУ „Хр. Смирненски” - 
Генерал Тошево, за финан-
сиране на разхода за закупу-

ване и доставка на газова го-
релка.

Средствата да се осигурят 
от дейност 3322 „Дофинан-
сиране на общообразовател-
ни училища”, §1098 „Други 
разходи, неквалифицирани в 
другите параграфи и подпа-
раграфи”.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите законови действия 
по изпълнение на настоящо-
то решение.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.111, т. „в” от За-
кона за задълженията и до-
говорите, Общинският съвет 
реши:

1. Дава съгласие за отпис-
ване от счетоводните регис-
три на Община Генерал То-
шево, несъбираемите взема-
ния - наеми с изтекъл дав-
ностен срок по Закона за за-
дълженията и договорите с 
общ размер 9 644,38 лева и 
съответните начислени лих-
ви към датата на отписване 
на несъбираемите вземания.

2. Възлага на кмета на Об-
щината да предприеме необ-
ходимите действия - правни 
и фактически за отписване 
на вземанията по т.1.

* На основание чл.21, 

ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Об-
щинският съвет реши:

1. Дава съгласие за пре-
доставяне на финансови 
средства в размер на 3 000 
лева на Църковно настоятел-
ство на Православен храм 
„Св. Николай” в с. Красен за 
изграждане на Православен 
параклис „Успение на Препо-
добни Йоан Рилски Чудотво-
рец” в с. Росица.

2. Средствата да се осигу-
рят като субсидия от бюдже-
та на Общината за 2017 г. от 
§2406 - приходи от наем на 
земя, и да бъдат отчетени в 
дейност 2759, §4500 - субси-
дии за организации с несто-
панска цел.

3. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши полага-
щите се по закон действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, 
ал.2 и ал.3 от ЗПФ, Общин-
ският съвет реши:

1. Приема актуализация на 
бюджета на Община Генерал 
Тошево за 2017 г. в частта му 
за местните приходи в съот-
ветствие с Приложение №1.

2. Приема актуализация на 
бюджета на Община Генерал 
Тошево за 2017 г. в частта му 
за разходи в местни дейнос-
ти съгласно Приложение №2

3. Приема актуализация на 
бюджета на Община Гене-
рал Тошево за 2017 г. в част-
та му за капиталови разходи 
съгласно Приложение №3

Уточнение: Посочените 
приложения са изнесени на 
информационното табло във 
фоайето на Общинска адми-
нистрация.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и чл.45, ал.4 и ал.9 
от ЗМСМА, Общинският съ-
вет реши:

Отменя Решение №9-6 по 
Протокол №9 от заседание 
на Общински съвет Генерал 
Тошево, проведено на 1 но-
ември 2017 г., в частта от-
носно отдаване под наем на 
имот - дворно място с площ 
17 472, находящ се в с. Сира-
ково, актуван с АОС №3711 
от 13.01.2014 г..
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На снимката: Момент от посрещането на коледарите.

Дарители, които
заслужават уважение

В края на миналата годи-
на приключи традиционната 
дарителска кампания „Бла-
готворителна Коледа“, която 
бе организирана от Община 
Генерал Тошево и Църковно-
то настоятелство в село Пре-
селенци. Кампанията отново 
бе насочена към подпомага-
не на хора в неравностойно 
социално положение, самот-
ни възрастни и многодетни 
семейства, живеещи на те-
риторията на Община Гене-

рал Тошево.
 Благородното начинание 

продължи две седмици и с 
общи усилия успя да събе-
ре 8 960 лева, като се вклю-
чиха 45-ма дарители. Благо-
дарение на събраните сред-
ства в навечерието на Коле-
да 344 човека от общината 
получиха хранителни пакети 
с продукти от първа необхо-
димост на стойност 25 лева.

Дарители за „Благотвори-
телна Коледа” са:

1. Земеделска кооперация „Демокрация” - Генерал Тошево.
2. Община Генерал Тошево.
3. „Естер ойл - Начеви” в Генерал Тошево.
4. „АС - Сашо Ставрев” - с. Пчеларово.
5. „Агро Сип” - с. Дъбовик.
6. „Терра комерс” - Генерал Тошево.
7. Валентин Димитров - Генерал Тошево.
8. Георги Георгиев - Генерал Тошево.
9. „Силвена - Коста Костов” - с. Пчеларово.
10. „Имола Ауто” - Генерал Тошево.
11. Земеделска кооперация „Искра” - с. Къпиново.
12. Земеделска кооперация „Равнец” - с. Равнец..
14. Църковно настоятелство - с. Преселенци.
15. Коста Костов - Генерал Тошево.
16. Фирма „Хамбо” - Генерал Тошево.
17. АНИП - София.
18. Димитричка Василева - с. Росица.
19. Илия и Боян Стоянови - с. Кардам.
20. Петър и Димитричка Стоянови - с. Кардам.
21. Тодор Паунов - с. Кардам.
22. Наташа Павленкова - с. Кардам.
23. Фирма „ЩАРК” - с. Кардам.
24. Фирма „РОЛЕС” - с. Кардам.
25. Фирма „Тафчи” - с. Кардам.
26. Никола Русков - с. Кардам.
27. Ертол Тефиков - с. Кардам.
28. Георги Събев - с. Кардам.
29. Държавно горско стопанство - Генерал Тошево.
30. Фирма „Калояница” - Генерал Тошево.
31. Симеон Иванов - с. Чернооково.
32. Деян Димитров - Генерал Тошево.
33. ПКК - с. Красен.
34. Земеделска кооперация „Люляк” - с. Люляково.
35. Христо Павлов - Генерал Тошево.
36. Мирослав Славов - с. Пчеларово.
37. Братя Добреви - с. Пчеларово.
38. Вичо Костадинов - с. Пчеларово.
39. Димитър Катранджиев - с. Спасово.
40. Фирма „Белдас” с. Къпиново.
41. Фирма „Геотерм” - Генерал Тошево.
42. Земеделска кооперация „Присад” - с. Присад.
43. „АГРИСС” - с. Спасово.
44. „Пол АГРАР Къмпани” - с. Красен.
45. „СТАН 1” - с. Василево.

Награди за десетте най-добри спортисти
На 20 декември бяха връ-

чени наградите на десетте 
най-добри спортисти и най-
добър треньор за 2017 г.

Отличията бяха връчени от 
кмета на Общината Валентин 
Димитров.

Десетте най-добри спорти-
сти са, както следва:

Спортист №1 - Петър Ата-
насов Малев. Състезател на 
Спортен клуб „Цунами” в Ге-
нерал Тошево и на нацио-
налния отбор по силов три-
бой за младежи до 18 години. 
Държавен шампион по вдига-
не от лег за мъже - държавен 
рекорд от 142,5 кг.; държавен 
шампион във всички състе-
зания във възрастова група 
„Юноши до 18 г.”; европейски 
вицешампион по силов три-
бой - „Юноши до 18 г.”; златен 
медалист в движение „Вдига-
не от лег” - 137,5 кг.

Спортист №2 - Красимир 

Колев Костадинов. Състе-
зател на Волейболен клуб 
„Спортист `99” в Генерал То-
шево. Един от основните със-
тезатели в отбора.

Спортист №3 - Спортен 
клуб по хокей на трева „Стик 
ГТ”.

Спортист №4 - Аристидис 
Георгиус Папатеодору. Със-
тезател в Баскетболен клуб 
„Спортбаскет ГТ” във възрас-
това група „Юноши”. Редовен 
участник в лагер сбор и меж-
дународни изяви на нацио-
налния отбор за кадети. Има 
участие в турнир „Олимпий-
ски надежди” в КК „Албена” 
през 2017 г. и Националните 
игри за малки селища в Аспа-
рухово.

Спортист №5 - Димитър 
Тодоров Господинов. Със-
тезател на Волейболен клуб 
„Спортист `99”. Играе волей-
бол още от ученическите си 

години, с дългогодишен стаж 
като състезател на поста цен-
трален блокировач.

Спортист №6 - Ели Мла-
денова Митева. Състезател-
ка на Спортен клуб по тенис 
на маса „Спортист `95” в Ге-
нерал Тошево. Участвала в 
Зона и Финал на етапите на 
Националния турнир „Млад 
олимпиец”. Състезателка е и 
на отбора на СУ „Н. Вапца-
ров”, участвал в Ученически 
игри 2016-2017 г. и заел от-
борно 6-то място.

Спортист №7 - Живко 
Живков Желев. Състезател 
на Баскетболен клуб „Спорт-
баскет ГТ” при момчета, каде-
ти и юноши. Най-полезен със-
тезател на отбора в държав-
ното първенство по баскет-
бол на зона „Добруджа”.

Спортист №8 - Димитър 
Красимиров Димитров. 
Състезател на Футболен клуб 

„Спортист 2011” в Генерал То-
шево. Един от основните фут-
болисти, допринесли за до-
брото класиране на отбора.

Спортист №9 - Диян 
Петров Иванов. Състезател 
на Футболен клуб „Спортист 
2011”. Той е най-важният чо-
век в защитната линия и умее 
да мобилизира съотборници-
те си.

Спортист №10 - Димитър 
Иванов Иванов. Състезател 
на Футболен клуб „Дружба” в 
Люляково. Изпъква с лидер-
ските си качества и напорист 
характер.

Треньор на 2017 година - 
Руслан Томов. Ръководи Во-
лейболен клуб „Спортист `99” 
с вещина и солидни позна-
ния. Състезателите на клу-
ба имат доказани участия в 
силен сезон в турнира „Изи-
да къп”. Доказан професио-
налист.

Успешна година
Общо 83 договора са би-

ли сключени по Оперативни 
програми в областта през 
м.г., отчетоха от Областния 
информационен център. 
Най-много от тях са по ОП 
„Развитие на човешките ре-
сурси”. Общият бюджет по 
тези договори възлиза на 
малко под 180 млн. лв., а 

собственото финансиране 
от общините е в размер на 
над 38 млн. лв. С най-мно-
го реализирани проекти по 
оперативните програми в 
областта е Община Добрич 
- общо 35 за 2017 г. След-
ват общините Генерал То-
шево и Балчик с по 11 про-
екта.

Добри гости коледа-
ри от Народно читали-
ще “Светлина 1941” по-

срещна кметът на Общината 
Валентин Димитров в сграда-
та на Общинска администра-
ция. Гостите пристигнаха с пе-
сен и първо поздравиха стопа-
нина, а след това пресъздадо-
ха българската народна тра-
диция за празничните Бъд-
ни вечер и Коледа, като пяха 
и наричаха за здраве и благо-
получие на малки и големи. В 
духа на тази традиция за хуба-
вите си думи и наричания, ко-
ледарите бяха дарени с топъл 
кравай, паричка и бутилка ви-
но, която да ги сгрява докато 
обикалят на Бъдни вечер къ-
щите из града. Стопанинът 
Валентин Димитров благосло-
ви коледарите и всички свои 
служители, като им пожела 
здраве, щастие и берекет. Ко-
ледарски богослов имаше и на 
24-ти декември пред сградата 
на Общинска администрация.

С музика и песни читалищната библиотека в града отпраз-
нува свето Коледно тържество. Всички деца получиха 
лакомства и награди за участието си в конкурса „Лю-

бознайко-всезнайко”, както и децата с най-много прочетени 
книги през миналата година Призьори „Читател на годината” 
са: Калоян Георгиев Колев до 14 години, прочел 43 книги, Да-
ниел Антонов Желязков и Ивелина Димитрова Василева до 
18 години. Награди от конкурса „Любознайко - всезнайко” по-
лучиха Галина Пейчева Тенева, Стефани Анева Антонова, 
Симона Николаева Колева и Калоян Георгиев Колев.
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Коледният дух завладя най-малките ученици
С много приповдигнато 

настроение и снежни емо-
ции, броени дни преди един 
от най-светлите християн-
ски празници Рождество 
Христово, в НЧ “Светлина 
- 1941” се проведоха колед-
ните концерти за учениците 
от малките класове на учи-
лищата ОУ “Хр. Смирнен-
ски” и СУ “Н. Вапцаров”. В 
препълнената зала на чи-
талището децата станаха 
свидетели на прекрасни ко-
ледарски изпълнения, чу-
ха много популярни песни и 
видяха магията на танците 
от модерния балет.

Миналата година основ-
ната тематика на коледните 
концерти беше непрестан-
ната битка между добро-
то и злото в живота, която 
в духа на Коледа очаквано 
беше спечелена от добри-
те деца. За хубавото на-
строение на всички в зала-
та се погрижи Краси Деми-
ров, който по прекрасен на-

чин се превъплати в ролята 
на Злобюл. Той беше готов 
да “съсипе” Коледа, отвли-
чайки белобрадия старец, 
но не така мислеха децата 
в залата. Злобюл предизви-
ка малчуганите в три забав-
ни игри, които ако беше спе-
челил, щеше да направи та-
ка, че злото да властва над 

света, а Рождество Христо-
во през миналата година 
да няма. Учениците от две-
те училища обаче се пред-
ставиха чудесно в игрите 
и спасиха коледните праз-
ненства.

По време на празничните 
концерти, на сцената се по-
явиха всички изпълнители 

от школите към НЧ “Свет-
лина - 1941”, които по най-
добрия начин демонстри-
раха наученото през годи-
ната. В края организатори-
те на събитието бяха под-
готвили вълнуваща среща 
с Дядо Коледа, който раз-
даде безброй подаръци за 
всички.

- Тате, защо Дядо Коледа ми подари толкова малък 
подарък, след като много слушах?

- Така е в живота, сине! И аз много слушах майка ти, 
пък тя нищо не ми подари!..

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Две блондинки си приказват в кафетария:
- Ох, муцка, пък моя приятел се върна по празниците от 

Англия с огромен мотор. Нали отиде там да печели, явно 
е успял, защото моторът е красив и много мощен - похва-
лила се едната.

- Ти остъй колко е мощен, ами кажи с ляв или десен во-
лан е моторът на приятеля ти!

Виц на броя

Да бъдем бдителни!
С настъпването на отоп-

лителния сезон пожарната 
опасност в жилищните, об-
ществените и промишле-
ни сгради и помещения ряз-
ко се увеличава, предупреж-
дават от противопожарна-
та служба. Тази опасност е 
предизвикана от използва-
нето на различни отопли-
телни и нагревателни уре-
ди, съоръжения и инстала-
ции. Голяма част от тях се 
въвеждат в експлоатация 
без да са предварително 
проверени и обезопасени. 
Все по-често се наблюдава 
складиране на твърди и теч-
ни горива в сутерени, гара-
жи, стълбищни клетки и дру-
ги места, които не са пожа-
рообезопасени. В употреба 
влизат и много отоплител-
ни и нагревателни уреди, 
без да се извърши проверка 
на ел. инсталацията дали е 
съобразена за такава мощ-
ност. Не са редки и случаи-

те на ползване на самодел-
ни уреди и прибори за ото-
пление.

Едни от най-важните из-
исквания са: Във ваше от-
съствие не оставяйте вклю-
чени отоплителни и нагре-
вателни уреди. Осигуре-
те на вашите деца и трудно 
подвижни близки възмож-
ност за телефонна връзка 
с телефон 112. Не ги оста-
вяйте заключени. Не допус-
кайте складирането на гори-
ми материали по стълбищ-
ни клетки и по пътищата за 
евакуация.

Въпреки всички предпаз-
ни мерки за недопускане на 
пожари, органите по пожар-
на безопасност обръщат 
внимание на всички гражда-
ни да бъдат изключително 
бдителни и да спазват даде-
ните препоръки, за да се на-
мали до минимум рискът от 
възникване на пожари и по-
следствията от тях.

Високо признание
за положения труд

В една от залите на Цен-
търа за работа с деца бе 
организирана вълнува-
ща среща за отбелязва-
не 80-годишнината от рож-
дението на дългогодишна-
та учителка в СУ „Н. Вапца-
ров” Райна Казанджиева. 
Сред присъстващите бяха 
заместник-кметът и секре-
тарят на Общината Георги 
Георгиев и Вяра Дянкова, 

колеги на юбилярката, чле-
нове на Клуба на пенсиони-
раните учители, близки и 
ученици. Всички споделиха, 
че г-жа Казанджиева е при-
мер за тях с принципност-
та и трудолюбието си, с чо-
вечността и пословичната 
си отдаденост към учител-
ската професия. Бъди жи-
ва и здрава, госпожо Казан-
джиева!

Съобщение на НАП
Национална агенция по 

приходите (НАП) напозня 
за промените в регламен-
та и периодите за подава-
не на декларации в НАП. 
Необходимо е да се за-
познаете с нововъведе-
нията с цел спазване на 
всички срокове. Напомня-
ме, че в случай на данъч-
но задължено лице, което 
не подаде декларация по 
този Закон, не я подаде в 
срок, не посочи или не-

вярно посочи данни или 
обстоятелства, водещи 
до определяне на дъл-
жимия данък в по-малък 
размер или до неоснова-
телно намаляване, преот-
стъпване или освобожда-
ване от данък, се наказва 
с имуществена санкция в 
размер от 500 до 3000 ле-
ва. При повторно наруше-
ние имуществената санк-
ция е в размер от 1000 до 
6000 лева.

Читалищна библиотека в града

Абонираните издания
Библиотеката при На-

родно читалище „Светли-
на 1941” в Генерал Тошево 
ще предлага през 2018 г. на 
своите читатели следните 
абонирани издания:

Вестници:
„Стандарт” (понеделник-

петък).
„Телеграф”
„Монитор”.
„Труд”.
„Добруджанска трибуна”.
„Нова добруджанска три-

буна”.
„Добруджански глас”.
„Читалищен вестник”.
„Русия”.
„Седмичен глас”.
„Гласът на фермера”.
Списания:
„Къща и градина”.
„Списание 8”.
Журнал за жената”.

„Културен журнал”.
„Здравен журнал”.
„Идеален дом”.
„Везни”.
„Биограф”.
„ Акълчета” (ІV-VІІ клас).
„Акълчета” (VІІІ-ХІІ клас).
„Галерия бродерия”
„Бърборино”.
„Добър апетит”.
„Питко любознайко”.
„Кулинарен уикенд”.
„Словото днес”.
„A-spekto”.
“National Geographic” (за 

деца).
“Stori”.
“ELLE BG”.
“National Geographic”.
Общо 32 са абонираните 

засега издания, които биб-
лиотеката в града ще пред-
лага на читателите в рам-
ките на работните дни.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ „Пауловния” 

- разсад 1,5 метра плюс 
доставка. Справки на тел. 
0889/976-654.

КУПУВАМ или наемам 
земеделска земя, плащам 
авансово 120 лева на де-
кар в землищата на град Ге-
нерал Тошево и селата Рав-
нец, Пленимир, Присад, Лю-
ляково и Къпиново. Справки 
на тел. 0876/088-868.

ПРОДАВАМ лек авто-
мобил „Сеат Кордоба” на 
180 000 км (бензин/газ) за 
1500 лева; две магарешки 
колички - платформа с гу-
ми и обикновена; доилен аг-
регат с трифазен електро-
мотор; ярмомелка - 36 чука 

с трифазен електромотор и 
давам градина 3 дка под на-
ем на 12 км от Генерал То-
шево. Допълнителна ин-
формация на тел. 0894/677-
850.

КУПУВАМ земеделска зе-
мя (10-15 декара) в земли-
щата на селата Преселен-
ци, Люляково, Василево, 
Горица, Малина, Писарово, 
Присад, Равнец, Пленимир, 
Къпиново, Изворово, Сня-
гово или Кардам. Допълни-
телна информация на тел. 
0888/565-256.

ПРОДАВАМ земеделска 
земя 4,375 дка в землището 
на Генерал Тошево. Справ-
ки на тел. 0893/405-886.

Военно окръжие ІІ степен - Добрич

Обява за планиран курс
Министерството на от-

браната и Централно во-
енно окръжие, чрез Военно 
окръжие ІІ степен - Добрич, 
уведомяват всички заин-
тересовани, че през 2018 
г. Военно формирование 
22160 - Плевен, за времето 
от 12 март до 4 април и от 1 
до 26 октомври 2018 г. пла-
нира провеждането на курс 
„Начална военна подготов-
ка” за български граждани 
без военна подготовка по 
чл.59 от ЗОВС на Републи-
ка България.

Желаещите подават за-
явление във Военно окръ-
жие - Добрич. Успешно за-
вършилите обучението се 
ползват с предимство при 

кандидатстване за военна 
служба или за служба в до-
броволния резерв. Повече 
информация за условията 
и реда за кандидатстване 
може да получите от офиса 
за водене на военен отчет 
към Община Генерал То-
шево или на тел. 0888/321-
253, както и от сайтовете 
на Централно военно окръ-
жие www.comd.bg и Минис-
терство на отбраната www.
mod.bg. Образци от форму-
лярите и подробностите за 
кандидатстване са изло-
жени във Военно окръжие 
- Добрич, бул. „Добруджа” 
№4, тел. 058/664-764, къде-
то се подават необходими-
те документи.


