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Уважаеми жители на община Генерал Тошево,
Имаме повод за радост. На 25 януари 2018 година, оз-

наменувахме шестмесечния си последователен и упорит 
труд с успех. На проведения в РИОСВ-Варна Експертен 
съвет за пореден път показахме, че е важно да отстоява-
ме своите позиции и да не отстъпваме от принципите си, 
а това винаги дава резултат. С общи усилия спряхме ин-
вестиционното предложение за добив на природен на газ 
в находище „Спасово“, блок „Добрич“.

Но този успешен ден не е важен само за нас. Той е важен 
за всички добруджанци, за всички българи, защото дадо-
хме пример какво означава да бъдем отговорни към деца-
та, към природата, към бъдещето на региона. Показахме 
на практика, че силата ни е в обединението.

Изказвам специални благодарности на 18-те кметове и 
кметски наместници от селата, с които днес заедно гла-
сувахме „Против“ инвестиционното предложение за до-
бив на газ.

Благодаря на всички, които от самото начало на казу-
са с „Русгеоком БГ“ ЕАД бяха силни и непоколебими в жела-
нието си да недопуснем добив на газ на наша територия.

Благодаря на държавните институции, които катего-
рично заявиха своята подкрепа за нас.

Благодаря и на всички Вас, които гласувахте на първия 
успешен референдум в Североизточна България.

Гордея се с постигнатото и вярвам, че този общ успех 
ще бъде вдъхновение за още големи успехи.

Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево

Без добив на газ в Добруджа!
Дългоочакваното реше-

ние беше взето на 26 яну-
ари от Експертния еколо-
гичен съвет към РИОСВ 
Варна. По време на заседа-
нието не беше приет до-
кладът за оценка на въз-
действието върху окол-
ната среда, изготвен във 
връзка с инвестиционно-
то намерение.

Експертният съвет на Ре-
гионалната инспекция по 
околната среда и водите във 
Варна отхвърли на свое за-
седание доклада за оцен-
ка на въздействието върху 
околната среда на намере-
нието да се добива приро-
ден газ в община Генерал 
Тошево. Това стана с 34 гла-
са „против” и само 3 „за” на 
членовете на съвета.

В началото на годината 
Министерството на околна-
та среда и водите обяви, че 
очаква становищата на 8 ин-
ституции относно добива на 
природен газ в добруджан-
ското газово находище „Спа-
сово”. Това стана ясно след 
проведена среща в Генерал 
Тошево на министрите Теме-
нужка Петкова, Нено Димов 
и Румен Порожанов с пред-
ставители на Асоциацията 
на зърнопроизводителите и с 
инициативния комитет. Тога-
ва енергийният министър Те-
менужка Петкова обеща на 
местните жители, че минис-
терството няма да предпри-
еме никакви действия по из-
даване на търговско открие 
за добивни дейности в блок 
„Добрич” преди получаване 
на екооценката.

Веднага след обявяване 
на решението си специали-

стите обясниха, че в докла-
да за въздействието върху 
околната среда на компани-
ята „Русгеоком БГ” ЕАД има 
сериозни пропуски, които не 
гарантират, че няма да се до-
пусне замърсяване на вода-
та и почвата в Добруджа. До 
извънредното свикване на 
експертния съвет се стигна 
след множество протести на 
местното население срещу 
намерението на инвеститора 
да изгради 8 площадки за до-
бив на газ с 41 сонди. Реше-
нието на екоинспекцията мо-
же да се обжалва в съда.

Председателят на екс-
пертния съвет Тодор Ко-
лев посочи като основен мо-
тив опасността от замър-
сяване на подземните во-
ди, които се използват за пи-
тейни нужди. Мотивите на 
“Басейнова дирекция” про-
тив приемането на ОВОС са, 
че има несъответствие на то-
зи план с плана за управле-
ние на водите. „Ако се за-
мърси водата при добив, не 
е изяснено как тая вода ще 
бъде почистена, с оглед да 
не постъпи във водоизточни-
ците на населените места, от 
където черпят вода”, комен-
тира председателят на ЕЕС 
към РИОСВ Варна Тодор Ко-
лев. Той допълни още, че го-
лемият обществен отзвук и 
допитването в Генерал То-
шево, на което хората зая-
виха, че не искат да се доби-
ва природен газ в Добруджа, 
също е повлиял върху край-
ното решение.

Битката срещу добива на 
природен газ в региона оба-
че далеч не е приключила. 
Тепърва директорът на вар-

ненската екоинспекция тряб-
ва да потвърди решение-
то на Експертния съвет, а 
то може да бъде обжалва-
но в административния съд. 
„Съдът има право да реши, 
но смятам, че аргументите, 
които са посочени дават ед-
на солидна основа, това ре-
шение да влезе в сила”, ко-
ментира Петко Цветков, екс-
перт ОЦОСУР Варна.

„Приятно съм изненадан 
от решението на експертния 
екологичен съвет. За всички 
нас, които в продължение на 
толкова месеци се борихме 
против добива на газ в Доб-
руджа, това е първа победа и 
бих казал, че ние сме довол-
ни”, коментара Атанас Ата-
насов, председател на Ини-
циативния комитет срещу 

добива на газ.
В дните преди събирането 

на експертния съвет жители 
на Генерал Тошево, Добрич 
и Варна протестираха на два 
пъти пред сградата на РИО-
СВ в морската столица с при-
зиви против решението да се 
добива природен газ в жит-
ницата на България. Хората 
държаха плакати с надписи: 
„Не на химическия геноцид”, 
„Отровите в житницата на 
България е холокост за бъл-
гарския народ”, „Не на отро-
вите в храната и водата ни! 
Да – за здравето на децата 
ни” и др. В края на миналата 
година пък в Генерал Тоше-
во се проведе референдум, 
на който жителите на общи-
ната категорично се обявиха 
срещу добива на газ.

Образователна лекция за бенефициентите
по проект “Подкрепа за независим живот”

На 30 януари в Център за 
почасво предоставяне на 
услуги в домашна среда на 
хора с увреждания – град 
Генерал Тошево беше изне-
сена образователна лекция 
на тема “58 години град Ге-
нерал Тошево”. Беседата, 
която се състоя със съдей-
ствието на Исторически му-
зей – град Генерал Тошево 
беше във връзка с годишни-
ната от обявяването на Ге-
нерал Тошево за град.

Придобитото име Ге-
нерал Тошево става през 
1942 г. На заседание на Ми-
нистерски съвет на Царство 
България от 19.09.1941 г. 
е решено да се дадат но-
ви имена на железопътни-
те гари в Добруджа и Маке-
дония. По линията Ботево – 
Кардам са посочени нови-
те имена на гарите. Старо-
то име на гара Касъм да се 
смени на Генерал Тошев. 

Мотивът е, че е генералът 
от пехотата е командвал 
Трета българска армия в 
епичните боеве в Добруджа 
през 1916 г.Това решение 
на Министерския съвет пре-
допределя няколко месеца 
по-късно смяната на името 
и на околийския център Ка-
съм. Със заповед № 2191 
от 27.06.1942 г. е решено 
село Касъм да се преиме-
нува на Генерал Тошево. 
С указ № 38 от 30.01.1960 
г., обнародван в „Държа-
вен вестник” на 2 февруа-
ри, село Генерал Тошево е 
обявено за град със също-
то име.

За посещението в проя-
вата беше осигурен специа-
лизиран транспорт за хора-
та с увреждания и с нама-
лена подвижност, ползващи 
почасови социални услуги, 
а за добрата организация 
се погрижиха управителят 

на Центъра Мария Радева 
и социалният работник Те-
одора Пенчева.

Мероприятието е осъ-
ществено, съгласно изпъл-
нение на дейностите по про-
ект „Подкрепа за независим 
живот чрез „Център за поча-

сово предоставяне на услу-
ги в домашна среда - Гене-
рал Тошево”, финансиран 
по Процедура за директ-
но предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „НЕ-
ЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

Кратки новини
Около 1600 бали фураж 

изгоряха при пожар в сто-
панство в село Присад, об-
щина Генерал Тошево, съ-
общават от ОД на МВР. 
Огънят е лумнал мал-
ко преди 23:00 часа на 28 
януари.

Екипи на районната ди-
рекция “Пожарна безопас-
ност и защита на населе-
нието” са потушили пла-
мъците в стопанския двор. 
Нанесени са сериозни ма-
териални щети. В досъ-
дебно производство се 
разследва как е избухнал 
пожарът.

* * *
На 31 януари с взлом е 

проникнато в частен имот 
в село Пчеларово, община 
Генерал Тошево. Крадци-
те са задигнали аудио тех-
ника, ръчни инструменти и 
лични вещи.

След издирвателни и 
следствени действия са ус-
тановени извършителите. 
Това са двама малолетни 
от селата Пчеларово и Ко-
тленци. Отнетите вещи са 
установени и върнати на 
собствениците. По случая 
е уведомена Районна про-
куратура Добрич.

Акценти:
Заседание на Общинския съвет  - стр. 2
За 24 път “Попитай кмета” - стр. 3
Присъди и глоби за нелегални бежанци - стр. 4
Предателството, идеалите и цената на
свободата в нощта преди бесилото  - стр. 4Цветелина Христова припомни на хората миналото на 

града ни

Тази снимка се превърна в емблематична за цялата сага 
около инвестиционното намерение на “Русгеоком БГ” ЕАД 
да добива газ в Добруджа
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Заседание на Общинския съвет

Първото за тази година за-
седание на Общинския съвет 
се проведе на 1 февруари. 
По отделните точки от днев-
ния ред бяха взети следните 
решения:

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация, 
във връзка с чл.16 от Закона 
за младежта, Общински съ-
вет Генерал Тошево:

I. Приема Общински го-
дишен план за младежта за 
2018 година.

II. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите зако-
нови действия по изпълне-
ние на настоящото решение.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
чл.8 ал.1 от Закона за об-
щинска собственост във вр. 
с чл.54 от Закона за държав-
ната собственост, Общински 
съвет Генерал Тошево реши:

I. Дава съгласие да бъ-
дат безвъзмездно придоби-
ти в собственост на Община 
Генерал Тошево, държавни 
имоти предоставени за уп-
равление на Държавно пред-
приятие Национална компа-
ния „Железопътна инфра-
структура“, както следва:

- Земя с площ 598/петсто-
тин деветдесет и осем/ кв. м., 
представляваща УПИ №XI-
2279/единадесети, пл. номер 
две хиляди двеста седемде-
сет и девет/ в кв.39/тридесет 
и девет/ по ПУП на гр. Гене-
рал Тошево, област Добрич 
и - - Сграда със ЗП 319/трис-
та и деветнадесет/ кв. м., 
РЗП 527/петстотин дваде-
сет и седем/ кв. м., двуетаж-
на, масивна конструкция, по-
строена през 1942г. със сме-
сено предназначение.

II. Упълномощава Кмета 
на община Генерал Тоше-
во да извърши необходими-
те действия – правни и фак-
тически за придобиването на 
посочените имоти.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и мест-
ната администрация и във 
връзка с чл.35, ал.3, чл.41, 
ал.2 от Закона за общинска-
та собственост и във връзка 
с Искане с вх.№УОС-01-15-
13326/20.11.2017г. от Стра-
хил Демирев Демирев, Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во реши:

І. Дава съгласие за про-
дажба на Страхил Демирев 
Демирев, ЕГН 5308127985, с 
адрес: село Чернооково, ул. 
„Десета” №7, община Гене-
рал Тошево, на следния не-
движим имот:

Дворно място с площ от 
1 060 (хиляда и шестде-
сет) кв.м, съставляващо 
УПИ №ХXII-общ. /двадесет 
и втори общински/ в кв.13 /
тринадесети/ по ПУП на се-
ло Чернооково община Ге-
нерал Тошево, област До-
брич – частна общинска 
собственост, съгласно АОС 
№4238/12.12.2017г., вх. рег 
№ 3803, акт 144, том VII, впи-
сан на 19.12.2017г. в Служба 
по вписванията град Генерал 
Тошево, при граници и съсе-
ди: УПИ №XVI-65 и 66, УПИ 
№XXIII-общ., улица ОК 38 - 
ОК 39 и УПИ №XXI-общ.

Страхил Демирев Деми-
рев е собственик на жилищ-
на сграда, състояща се от 
три стаи и коридор, постро-
ена въз основа отстъпе-

но право на строеж, съглас-
но Нотариален акт №149 от 
14.10.1987г.

ІІ. Продажбата на общин-
ската част от имота по т.І да 
бъде извършена по пазарна 
цена, определена от оцени-
тел на имоти, вписан в пуб-
личния регистър на Камара-
та на независимите оцените-
ли в България, в размер на 
2 650.00 (две хиляди шест-
стотин и петдесет) лв., вър-
ху която се начислява ДДС и 
която не е по-ниска от данъч-
ната оценка – 2 416.80 лв. 
(две хиляди четиристотин и 
шестнадесет лева и осемде-

сет стотинки).
ІII. Възлага на Кмета на 

община Генерал Тошево да 
извърши последващите съ-
гласно закона действия и 
сключи договор за продажба 
на общински имот.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местно-
то самоуправление и мест-
ната администрация, чл.14, 
ал.2 и ал.3 от Закона за об-
щинската собственост и във 
връзка с чл.81 от Наредба-
таза реда за придобиване, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество, Об-
щински съвет гр.Генерал То-
шево реши:

I. Дава съгласие да бъ-
дат отдадени под наем, чрез 
търг с явно наддаване за 10/
десет/ стопански години, счи-
тано от 2017-2018г., следни-
те поземлени имоти – об-
щинска собственост:

1. Село Пчеларово:
Кв. 20; УПИ №I-общ. - 2 

220
Кв. 20; УПИ №IV-общ. - 2 

340
Кв. 20; УПИ №V-общ. - 2 

295
Кв. 20; УПИ №VIII-общ. - 2 

280
2. Град Генерал Тошево:
Промишлена зона; ПИ № 

2281 - 13 450
II. Определя начална тръж-

на цена за отдаване под на-
ем на поземлени имоти, оп-
ределени в т.1 в размер 
на – 58.00лв./дка., опреде-
лена с Решение №3-17 от 
25.03.2014г. на Общински съ-
вет Генерал Тошево, пред-
ставляваща 50% от достиг-
натата средно-тръжна цена 
от 116.0лв/дка за отдаване 
на земеделски земи от ОПФ.

III. Възлага на Кмета на 
Общината да предприеме 
необходимите действия –
правни и фактически за про-
веждане на публичен търг с 
явно наддаване и сключване 
на договори за отдаване под 
наем на имотите по т.1

* На основание чл.21 
ал.1 т.24 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.66а от Закона за общин-
ската собственост и чл.5 ал.2 
от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и раз-
пореждане с общинско иму-
щество, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

I. Приема Отчет за състоя-
нието на общинската соб-
ственост и резултатите от 
нейното управление през 
2017г.

* На основание чл.21, 
ал.1,т.8, и т.12 от Закона за 
местното самоуправление 

и местната администрация, 
чл.8, ал.9 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 
5 ал.1 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско 
имущество Общински съвет 
Генерал Тошево реши:

I. Приема Програма за уп-
равление и разпореждане с 
имоти - общинска собстве-
ност за 2018 година.

II. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21 ал.2 
от ЗМСМА Общинският съ-

вет Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите 

за командировка на Кмета 
на Община Ген.Тошево за 
четвъртото тримесечие на 
2017г. в размер на 673,50 лв.

* На основание чл.21 ал.1 
т.5 от ЗМСМА Общински съ-
вет Генерал Тошево опре-
деля размера на трудовите 
възнаграждения на кметове 
на населени места при Об-
щина Генерал Тошево както 
следва:

1. Георги Събев Николов - 
с. Кардам - 864 лв.

2. Алибрям Хасан Сали - с. 
Йовково - 730 лв.

3. Ерсин Лютфиев Емур-
лов - с. Къпиново - 657 лв.

4. Генади Петев Димитров 
- с. Люляково - 746 лв.

5. Стефан Младенов Хри-
стов - с. Присад - 680 лв.

6. Антон Илиев Атанасов - 
с. Пчеларово - 791 лв.

7. Андреан Стефанов Си-
меонов - с. Спасово - 835лв.

8. Димитричка Василева 
Стоянова - с .Росица - 746 лв.

9. Илиян Николов Колев - 
с. Василево - 766 лв.

10. Сание Али Сюлейман - 
с. Горица - 550 лв.

11. Стоянка Великова Пър-
вева - с. Дъбовик - 650 лв.

12. Илия Добрев Илиев - с. 
Житен - 645 лв.

13. Диян Господинов Ди-
мов - с. Изворово - 625 лв.

14. Тошко Петков Тачев - с. 
Красен - 745 лв.

15. Елка Петкова Петрова - 
с. Малина - 630 лв.

16. Мариана Енчева Енче-
ва - с. Петлешково - 630 лв.

17. Сашка Христова Лаза-
рова - с. Преселенци - 745 
лв.

18. Иван Антонов Георгиев 
- с. Писарово - 570 лв.

19. Жельо Вълчев Иванов 
- с. Равнец - 625 лв.

20. Юлия Михайлова Алек-
сандрова - с. Рогозина - 625 
лв.

21. Нудие Сами Муса - с. 
Снягово - 625 лв.

22. Веселина Недялкова 
Недялкова - с. Чернооково - 
615 лв.

Размерът на трудовите 
възнаграждения влиза в си-
ла от 01.01.2018 година.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.125, 
ал.4 от ЗПФ, Общински съ-
вет Генерал Тошево реши:

І. Общински съвет Генерал 
Тошево приема информация 
за актуализирано разпреде-
ление на промените на при-
ходите по бюджета на Общи-
на Генерал Тошево през чет-
въртото тримесечие на 2017 
г. съгласно Приложение № 1.

ІІ. Общински съвет Гене-

рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промени-
те на разходите по бюджета 
на Община Генерал Тошево 
през четвъртото тримесечие 
на 2017 г. съгласно Приложе-
ние № 2.

IІІ. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на компенсира-
ни промени на разходите по 
бюджета на Община Гене-
рал Тошево през четвърто-
то тримесечие на 2017 г. съ-
гласно Приложение № 3.

* На основание чл.52, ал.1 

и чл.21, ал.1, т.6, във връзка 
с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМС-
МА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 
от Закона за публичните фи-
нанси, във връзка с разпо-
редбите на ЗДБРБ/ДВ бр. 
99 /12.12.2017г./ за 2018г., 
ПМС №332 / 22.12.2017г. 
за изпълнение на ЗДБРБ за 
2018г. и Наредбата за усло-
вията и реда за съставяне на 
бюджетна прогноза за мест-
ните дейности за следващи-
те три години, за съставя-
не, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бю-
джет на Община Генерал То-
шево, Общински съвет Гене-
рал Тошево реши:

НЕ приема бюджета на 
Община Генерал Тошево за 
2018г. както следва:

По прихода в размер на 
13 834 422 лв. (съгласно 
Приложения №1 и № 2)

Приходи за делегирани от 
държавата дейности в раз-
мер на 6 158 925 лв., в т.ч.:

- Обща субсидия в размер 
на 5 607 453 лв.

- Целева субсидия за капи-
талови разходи за държав-
ни дейности в размер на 97 
600 лв.

- Собствени приходи на 
звена на делегиран бюджет 
– 63 279 лв.

- Остатък от предходен пе-
риод по левови сметки – 390 
593 лв.

Приходи за местни дей-
ности в размер на 7 675 497 
лв., в т.ч.:

- Данъчни приходи в раз-
мер на 1 130 900 лв.

- Неданъчни приходи в 
размер на 3 060 710 лв. от 
които са приспаднати разхо-
дите за ДДС и ЗКПО.

Обща изравнителна субси-
дия в размер на 885 500 лв.

- Целева субсидия за ка-
питалови разходи за мест-
ни дейности в размер на 843 
300 лв.

- За зимно поддържане на 
пътищата 175 000 лв.

- Предоставени трансфери 
между бюджети – 133 557 лв.

- Придобиване на дялове 
и акции и увеличаване на ка-
питала – 78 000 лв.

- Временни безлихвени за-
еми между бюджети и сметки 
за средства от Европейския 
съюз 600 000 лв.

- Временни безлихвени за-
еми между бюджети – 40 000 
лв.

- Остатък от предходен пе-
риод по левови и валутни 
сметки - 1 151 644 лв.

По разходите в размер 
на 13 834 422 лв., разпреде-
лени по функции, дейнос-
ти и параграфи, съгласно 
Приложения от № 3 до № 

14в т.ч.:
- За делегирани от държа-

вата дейности в размер на 
6 158 925 лв.

- За допълнително фи-
нансиране със средства от 
собствените приходи и от из-
равнителната субсидия на 
делегираните от държава-
та дейности в размер на – 1 
297 543 лв.

- За местни дейности в 
размер на 6 377 954 лв., в 
т.ч. резерв за непредвидени 
и/или неотложни разходи в 
размер на 150 000 лв.

Утвърждава бюджетното 
салдо по общинския бюджет, 

изчислено на касова основа 
в размер на – 1 464 237 лв.

Приема инвестиционна 
програма за 2018г. в размер 
на 9 439 733 лв. /в това чис-
ло очаквано допълнително 
външно финансиране в раз-
мер на 7 526 321 лв./, в коя-
то са включени ремонтите на 
общинските пътища и обек-
тите финансирани от целе-
ва субсидия, с приходи от 
постъпления от продажба на 
общински нефинансови акти-
ви, съгласно приложен пои-
менен списък (съгласно При-
ложениe № 15)

Утвърждава разходите за 
заплати през 2018 г., без зве-
ната от системата на народ-
ната просвета, които прила-
гат системата на делегира-
ните бюджети.

Приема преходен остатък 
от 2017 г. в размер на 1 542 
237 лв., разпределен по бю-
джет 2018 г. (съгласно При-
ложение № 16)

Одобрява индикативен го-
дишен разчет за сметките 
за средства от Европейския 
съюз за 2018г. в размер на 
5 477 877 лв. (съгласно При-
ложение № 17)

Приема следните лимити 
за разходи:

- Социално – битови в раз-
мер на 3% от начислените 
трудови възнаграждения;

- Разходи за представи-
телни цели на Председателя 
на ОбС и кмета на общината 
в размер на 16 000 лв.;

- Размер на режийни раз-
носки за ученическо столово 
хранене 10 000 лв. (размера 
за закуска - 0.15лв. и за обяд 
– 0.40лв.);

Утвърждава разчет за раз-
ходи и субсидии от местни 
приходи:

- Обезщетения и помощи 
по решение на ОбС – 30 000 
лв.;

- Стипендии осигурени от 
местни приходи в размер на 
4 000 лв.;

- Средства за обезпечава-
не дейността на Младежки 
съвет – 15 000 лв.;

- Субсидии за спортни клу-
бове – 105 000 лв.;

- Субсидии за организации 
с нестопанска цел – 20 000 
лв.;

- Субсидия за Медицински 
център – гр. Генерал Тошево 
в размер на 60 500 лв. в т.ч. 
5 500 за ЛКК.;

Няма да поема нов общин-
ски дълг и общински гаран-
ции през бюджетната 2018г.

Приема просрочени взе-
мания от минали години в 
размер на 382 406 лв., от 
които се предвижда да бъдат 
събрани 83 400 лв. през бю-

джетната 2018 г.
Приема размера на прос-

рочени задължения от пре-
дходната година в размер на 
40 341 лв., които се предвиж-
да да бъдат разплатени през 
четвъртото тримесечие на 
2018 г.

Определя максималния 
размер на новите задълже-
ния за разходи, които мо-
гат да бъдат натрупани през 
2018 г. в размер на 5 628 309 
лв., като наличните към края 
на годината задължения за 
разходи не могат да надви-
шават 15 на сто от средно-
годишния размер на отчете-
ните разходи за последните 
четири години, ограничени-
ето не се прилага за задъл-
жения за разходи, финанси-
рани за сметка на помощи и 
дарения.

Определя максималния 
размер на общинския дълг 
както следва:

Лимит на общински дълг 
за 2018 г. 1 000 000 лева, ка-
то към края на годината об-
щинския дълг да е изплатен. 
(съгласно Приложение № 18)

Определя максималния 
размер на ангажиментите за 
разходи, които могат да бъ-
дат поети през 2018 г. в раз-
мер на 6 689 611 лв., като на-
личните към края на годи-
ната поети ангажименти за 
разходи не могат да надви-
шават 50 на сто от средно-
годишния размер на отчете-
ните разходи за последните 
четири години, ограничение-
то не се прилага за ангажи-
менти за разходи, финанси-
рани за сметка на помощи и 
дарения.

Определя помощи за по-
гребения на самотни без 
близки и роднини, бездомни, 
безпризорни, регистрирани в 
службите за социално подпо-
магане лица в размер на 300 
лв., да се извършат погребе-
ния на ветерани от войните, 
като средствата се поемат от 
общината по цени включени 
в Наредбата за МДТ и цени 
на услуги.

Утвърждава следния спи-
сък на длъжностите и ли-
цата, които имат право на 
транспортни разходи в раз-
мер на 100% от действител-
ните разходи – Гл. арх. Нико-
лай Илиев Антонов.

Утвърждава закупуване 
на карти за 2018 г. за меж-
дуградски транспорт от насе-
леното място до гр. Генерал 
Тошево и обратно, за полз-
ване от пенсионери и соци-
ално слаби жители на общи-
ната. (съгласно Приложение 
№19)

Одобрява актуализирана 
бюджетна прогноза за мест-
ните дейности за периода 
2018 - 2020г. (съгласно При-
ложение №.20)

Приема протокол на по-
лучените предложения при 
публичното обсъждане на 
основание чл. 84 ал.6 от За-
кона за публичните финанси. 
(съгласно Приложение № 21)

Определя второстепенни-
те разпоредители с бюдже-
ти за 2018 г. (съгласно При-
ложение № 22)

Възлага на кмета:
Да организира разпреде-

лението на бюджета и утвър-
ди одобрените средства по 
общинския бюджет по пълна 
бюджетна класификация по 
тримесечия.

Да определи бюджетите 
на разпоредителите с бю-
джет от по-ниска степен.

(Продължава на стр. 3)



6 ФЕВРУАРИ 2018 Г. БР. 7 (3614) 
 

3
За 24 път „Попитай кмета”
За двадесет и четвърти 

път кметът и неговият екип 
отговаряха на въпроси на 
граждани от община Гене-
рал Тошево. Срещата за-
почна с отчет на градона-
чалника за свършеното през 
месец януари. В него той от-
крои като по-важни дейнос-
ти срещата с министър – 
председателя и министри-
те на околната среда и во-
дите, на енергетиката и на 
земеделието по повод ин-
вестиционното намерение 
на „Русгеоком БГ“ ЕАД, как-
то и заявената подкрепа от 
страна на националния ом-
будсман, относно проведе-
ния референдум и намере-
нието за законови промени, 
с които да се опази обработ-
ваемата земя в България. В 
тази връзка Валентин Дими-
тров посочи, че след реше-
нието на Експертния съвет 
в РИОСВ – Варна, който се 
състоя на 25 януари, може 
да се каже, че инвестицион-
ното намерение вече окон-
чателно е спряно.

В делови порядък кметът 
представи активната рабо-
та по капиталовата програ-
ма и проектобюджет 2018, 
спечеления проект за МИГ 
(Местна инициативна група) 
съвместно с община Бал-
чик, бързата намеса по об-
щинската пътна мрежа при 
интензивния снеговалеж в 
средата на месеца, богатия 
културен календар през „го-
лям сечко“, подписания до-

говор за социалната трапе-
зария, както и продължава-
щите проектни дейности.

Широко засегна темата 
за местните данъци и так-
си, чието събиране за 2018 
година започна официал-
но на 15 януари. Не пропус-
на да каже, че на последно-
то за 2017 издание на „По-
питай кмета“ в с. Дъбовик 
е зададен въпрос, по който 
са взети всички необходими 
мерки.

Валентин Димитров анон-
сира и предстоящите зада-
чи за месец февруари, сред 
които изпъкват започващата 
подмяна на осветителни те-
ла по главната улица, пос-
ледващите дейности след 
прехвърляне собственост-
та на ЖП гарата от държа-
вата на общината, предсто-
ящото подписване на дого-
вор с ВиК – Добрич за стро-
ително-монтажни работи по 
магистралния водопровод 
по ул. „Пирин“ в гр. Генерал 

Тошево. Кметът обърна вни-
мание на това, че предсто-
ят регулярните отчетни съ-
брания във всички 37 насе-
лени места, а на 1 февруа-
ри се проведе заседание на 
Общинския съвет, на което 
се гласува бюджета за на-
стоящата година.

Специално внимание се 
обърна на културния кален-
дар през втория месец от го-
дината. По важните прояви 
в него са свързани с 58 го-

дини от обявяването на Ге-
нерал Тошево за град, от-
белязване на Трифон Заре-
зан, литературния конкурс, 
посветен на Свети Вален-
тин, гостуването на театъра 
на Българската армия, с по-
становка, посветена на Дя-
кона Левски.

На финала на срещата 
кметът посочи, че на полу-
чените по електронен път 
въпроси в инициативата, 
ще бъде отговорено в съ-
щия ред.

Конкурс за работа
О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Община Генерал Тоше-

во със седалище и адрес: 
област Добрич, град Гене-
рал Тошево, ул. ”Васил Ап-
рилов” № 5 на основание 
чл.10а, ал.2 от Закона за 
държавния служител, във 
връзка с чл.14, ал.1 от На-
редбата за провеждане на 
конкурсите за държавни 
служители и Заповед № 077 
от 30 януари 2018 г.на Кме-
та на Община Генерал То-
шево,

І. Обявява конкурс за на-
значаване на държавен слу-
жител при следните усло-
вия:

1. Конкурсът се обявя-
ва за длъжността: юрис-
консулт, дирекция „Адми-
нистративно-правно, ин-
формационно обслужване и 
технологии, управление на 
собствеността”, отдел „Ад-
министративно-правно об-
служване”.

2. Конкурсът се обявя-
ва за заемане на една щат-
на бройка, длъжностно ни-
во-11, съгласно Класифика-
тора на длъжностите в ад-
министрацията, наименова-
ние на длъжностното ниво - 
Експертно ниво 7.

ІІ. Минимални и специ-
фични изисквания, предви-
дени в нормативните актове 
за заемане на длъжността:

1. Степен на завършено 
образование: магистър

2. Области на висшето 
образование: правни науки

3. Професионално на-
правление: право

4. Специалност: право
5. Професионална квали-

фикация: юрист
6. Придобита юридическа 

правоспособност
7. Минимален професи-

онален опит за заемане на 
длъжността: не се изисква

8. Ранг - V младши

9. Да отговаря на услови-
ята по чл.7, ал.1 и ал.2 от 
Закона за държавния слу-
жител

ІІІ. Начин за провеждане 
на конкурса:

1. Конкурсът за заемане 
на длъжността ще се прове-
де по следния начин : чрез 
решаване на тест и провеж-
дане на интервю с допусна-
тите кандидати.

ІV. Необходими докумен-
ти, които следва да бъдат 
представени от кандидати-
те за участие в конкурсната 
процедура:

1. Заявление за участие 
в конкурс (Приложение 2 
към чл.17, ал.1 от Наредба-
та за провеждане на конкур-
сите за държавни служите-
ли (НПКДС), към заявление-
то се прилагат следните до-
кументи:

2. Декларация от лицето 
по чл. 17, ал.2, т.1 от Наред-
бата за провеждане на кон-
курсите за държавни служи-
тели (НПКДС)

3. Копие от диплома за за-
вършено висше образова-
ние и образователно -ква-
лификационна степен

4. Удостоверение за при-
добита юридическа правос-
пособност

5. Автобиография
6. Мотивационно писмо
7. Свидетелство за съди-

мост
8. Медицинско свидетел-

ство
Формулярите по образец 

могат да се получават все-
ки работен ден от 08.00ч. 
до 12.00ч. и от 13.00ч. до 
17.00ч. в град Генерал То-
шево, ул. ”Васил Априлов” 
№ 5 в Информационен цен-
тър, етаж първи. На канди-
датите се предоставя длъж-
ностна характеристика за 
конкурсната длъжност.

V. Място и срок за подава-
не на документите за учас-
тие:

1. Документите за участие 
в конкурса се подават в срок 
до 17.00 часа на 20 февру-
ари 2018 година включител-
но, на адрес: Община Ге-
нерал Тошево, град Гене-
рал Тошево, ул. „Васил Ап-
рилов” №5, сградата на Об-
щинска администрация, Ин-
формационен център, етаж 
първи, лично от кандидати-
те или от техни упълномо-
щени представители с но-
тариално заверено пълно-
мощно.

VІ. Място за обявяване 
на списъци или други съ-
общения във връзка с кон-
курса:

1. Списъците и всички съ-
общения във връзка с кон-
курса се обявяват на Ин-
формационното табло в 
сградата на Общинска ад-
министрация град Генерал 
Тошево, етаж първи и на 
официалният сайт на общи-
ната www.toshevo.org

VІІ. Кратко описание на 
длъжността съгласно ут-
върдена длъжностна харак-
теристика:

1. Организира правното 
обслужване на Община Ге-
нерал Тошево

2. Съдейства за админи-
стративното обслужване в 
Общинска администрация

3. Съдейства за орга-
низацията на избори, ре-
ферендуми, концесии, об-
ществени поръчки, вероиз-
поведания, актове на Об-
щината

VІІІ. Размер на основна-
та заплата за заемане на 
длъжността: от 510.00 лв. 
до 1100.00 лв.

Валентин Димитров
Кмет на

Община Генерал То-

За вас работодатели
Дирекция “Бюро по труда” 

– Генерал Тошево уведомя-
ва безработните лица от об-
щината, че към 31.01.2018 г. 
разполага с финансови сред-
ства за сключване на догово-
ри за стимулиране на мобил-
ността и/или предприемаче-
ството по насърчителни мер-
ки от Закона за насърчава-
не на заетостта (ЗНЗ), както 
следва:

Мерки за насърчаване на 
териториалната мобилност 
на безработните лица насо-
чени/наети на работа извън 
границите на населеното 
място по местоживеене.

Средства в лв.:
– за ежедневни транспорт-

ни разходи от и до местора-
бота – до 50 % от действи-
телно направените разходи 
за период до 12 месеца

– за представяне пред ра-
ботодател – еднократно до 
102 лв. (чл.42 ал.2 от ЗНЗ)

– за разходи за такси за 
детски ясли, детски гради-
ни, наем на жилище, такси за 
ползване на интернет при за-
почване на работа по трудо-
во правоотношение

Заинтересованите лица 
могат да получат допълни-
телна информация в Дирек-
ция “Бюро по труда” – Гене-
рал Тошево ул. „Васил Ап-
рилов” №14а, както и на тел. 
05731/4515 и 0882/82 49 39.

Заседание на Общинския съвет
(Продължава от стр. 2)
Оправомощава кмета на 

общината да извършва ком-
пенсирани промени:

- В частта за делегирани-
те от държавата дейности 
– между утвърдените пока-
затели за разходите в рам-
ките на една дейност, с из-
ключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при ус-
ловие че не се нарушават 
стандартите за делегирани-
те от държавата дейности и 
няма просрочени задълже-
ния в съответната делегира-
на дейност.

- В частта за местните дей-
ности – между утвърдените 
разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност 
в друга, без да изменя общия 
размер на разходите.

- В разходната част на бю-
джета за сметка на резерва 
за неотложни и непредвиде-
ни разходи по т.1.1.6.

- В изпълнение на пра-

вомощията си по т.20.3.1., 
т.20.3.2. и т.20.3.3. кметът из-
дава заповеди.

- След извършване на про-
мени по 20.3., кметът пред-
ставя в ОбС актуализирано 
разпределение на промене-
ните бюджети тримесечно по 
определен от ОбС ред.

- Да разработва и възла-
га подготовката на общински 
програми и проекти и да кан-
дидатства за финансирането 
им със средства по структур-
ни и други фондове на Евро-
пейския съюз и на други до-
нори, по национални програ-
ми и от други източници за 
реализиране на годишните 
цели на общината за изпъл-
нение на годишния план за 
развитие.

- Да кандидатства за сред-
ства от централния бюджет 
и други източници за финан-
сиране и съфинансиране на 
общински програми и проек-
ти.

Упълномощава кмета:
- Да предоставя времен-

ни безлихвени заеми от вре-
менно свободни средства от 
общинския бюджет за аван-
сово финансиране на пла-
щания по проекти, финан-
сирани със средства от Ев-
ропейския съюз и по дру-
ги международни програми, 
включително и на бюджетни 
организации, чиито бюджет 
е част от общинския бюджет, 
при спазване на изисквания-
та на чл.126 от ЗПФ.

- При всички останали слу-
чаи, при възникване на по-
требност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми, 
кметът на общината внася 
предложение за предоставя-
нето им по решение на ОбС.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.15 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление и 
местната администрация и 
чл.5, ал.5 и ал.6 от Правил-
ника за организация и дей-

ността на асоциациите по 
водоснабдяване и канали-
зация, във връзка с чл.198е, 
ал.3 и ал. 5 от Закона за во-
дите и предстоящо заседа-
ние на Асоциация по водо-
снабдяване и канализация 
в обособена територия, об-
служвана от „Водоснабдява-
не и канализация – Добрич” 
АД, Общински съвет Генерал 
Тошево реши:

I. Дава мандат на г-н Ва-
лентин Димитров – кмет на 
Община Генерал Тошево, да 
представлява Община Гене-
рал Тошево на извънредно 
заседание на Общото събра-
ние на Асоциацията по водо-
снабдяване и канализация 
в обособена територия, об-
служвана от „Водоснабдява-
не и канализация – Добрич” 
АД, което ще се проведе на 
13.02.2018г. от 10:00 часа 
в Областна администрация 
Добрич.

II.Упълномощава г-н Ва-

лентин Димитров – кмет на 
Община Генерал Тошево, да 
участва в обсъждане и съ-
гласуване на основание чл. 
198в, ал.4, т.5 от Закона за 
водите на преработен Биз-
нес план за развитие на дей-
ността на „В и К Добрич” АД 
на извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоци-
ацията по водоснабдяване и 
канализация в обособена те-
ритория, обслужвана от „Во-
доснабдяване и канализация 
– Добрич” АД по представе-
ния проект за дневен ред по 
съвест, като защитава инте-
ресите на гражданите на об-
щина Генерал Тошево.

III. При невъзможност г-н 
Валентин Димитров – кмет 
на Община Генерал Тошево, 
да вземе участие в заседани-
ето на Общото събрание на 
Асоциацията по водоснаб-
дяване и канализация в обо-
собена територия, обслуж-
вана от „Водоснабдяване и 
канализация – Добрич”, да 
се представлява от г-н Деян 
Димитров – заместник-кмет 
на Община Генерал Тоше-

во, като Общински съвет да-
ва мандат и го упълномоща-
ва да гласува по представе-
ния проект за дневен ред по 
съвест, като защитава инте-
ресите на гражданите на об-
щина Генерал Тошево.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 и във връзка с 
чл.44, ал.5 от Закона за 
местно самоуправление и 
местната администрация, 
Общински съвет Генерал То-
шево реши:

Приема Отчет за работата 
на Общинска администрация 
през 2017 година, съгласно 
Приложение №1.

Възлага на Кмета на об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия

Заб.: По точка III.4 До-
кладна записка от Вален-
тин Вълчев Димитров – 
кмет на общината, общин-
ските съветници не при-
еха проекта за бюджета на 
Община Генерал Тошево за 
2018 г. и сега предстои оп-
ределяне на дата за ново 
обсъждане и гласуване.

Кметският екип по време на срещата “Попитай кмета”
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Постановка на театър “Българска армия”

Предателството, идеалите и цената на
свободата в нощта преди бесилото…

Популярната постановка 
на драматурга Стефан Ца-
нев “Тайната вечеря на Дяко-
на Левски” ще бъде предста-
вена в град Генерал Тошево в 
навечерието на 145-годишни-
ната от обесването на Апос-
тола на свободата. Спектакъ-
лът на театър “Българска ар-
мия” гостува в нашия град ка-
то част от турнето в област 
Добрич. Представленията за-
почват на 13-ти февруари и 

ще преминат през градове-
те Шабла, Каварна, Тервел 
и Добрич, за да завършат на 
17-ти февруари в Генерал То-
шево.

Режисьор на спектакъла 
е Асен Шопов, а актьорски-
ят състав е попълнен от Ве-
селин Калановски, Милен Ми-
ланов, Стойко Пеев, Алексан-
дър Дойнов, Антоанета До-
брева – Нети, Георги Кърке-
ланов, Тигран Торосян, Ра-

досвета Василева, Луизабел 
Николова, Веселин Ранков, 
Иван Радоев и Владислав Ви-
олинов.

Критиката определя „Тай-
ната вечеря на Дякона Лев-
ски“ като тежък спектакъл. 
Такъв който засяда като бу-
ца в гърлото, горчи като съл-
за и пречиства като огън. Ав-
торът разказва библейска ис-
тория, в която главно дейст-
ващо лице е българската све-

тиня Васил Левски. Преда-
телство, идеали, саможертва, 
грях, прошка, свобода – тези 
теми от сюжета са скелетът 
на представлението, върху 
който актьорите трупат плът 
и душа. Действието се разви-
ва в една единствена нощ, из-
пълнена с обвинения, призна-
ния и терзания – нощта преди 
обесването на Васил Левски. 
От изповедта на Дякона зри-
телят ще намери отговор на 
въпросите за предателство-
то, идеалите и цената на сво-
бодата.

„Тази вечер ще се опитаме 
да изиграем най-трудната си 
роля – ролята на съзаклятни-
ци. Съзаклятници в името на 
святото дело на Апостола на 
свободата. А кой е той всъщ-
ност? Няма по-известна и съ-
щевременно по-неизвестна 
фигура в нашата история. За-
щото наистина – какво знаем 
за Левски?” С тези думи за-
почва пиесата на Стефан Ца-
нев. А как ще се развие дейст-
вието и какъв ще бъде краят 
на постановката може да раз-
берете само на 17-ти февру-
ари от 18:00 часа в залата на 
НЧ “Светлина – 1941”.

Ако на Земята теглото ми е 100 кг., то на Марс ще 
тежа 40 кг... Следователно, не съм дебела, просто жи-
вея на грешната планета...

Смятайки калориите от празниците излиза, че следва-
щото ядене трябва да бъде някъде около 17-ти януари.

* * *
Само тортата е кръгла, продават я в квадратна кутия, но 

се яде на триъгълници!

Виц на броя

Тъжен помен
На 11 февруари 2018 г. се навършват 7 тъжни години от 

смъртта на скъпата ми майка Велинка Йорданова Стой-
кова, починала на 86 години.

И на 25 февруари 2018 г. се навършват 20 години от 
смъртта на моя баща Иван Христов Стойков, починал 
на 78 години.

  
Мили майка и татко, много ме боли без вас и много ми 

липсвате! Вие бяхте най-добрите и най-всеотдайните ро-
дители на света! Обичам ви безкрайно! Дълбок поклон по-
ред светлата ви памет!

Ваша дъщеря Здравка

Момент от великолепната постановка

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 
Генерал Тошево и села-
та Равнец, Пленимир, При-
сад, Люляково и Къпиново. 
Справки на тел. 0876/088-
868.

КУПУВАМ земеделска 
земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-

во, Горица, Малина, Писа-
рово, Присад, Равнец, Пле-
нимир, Къпиново, Изворо-
во, Снягово или Кардам. 
Допълнителна информация 
на тел. 0888/565-256.

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

ТЪРСЯ квартира в Ге-
нерал Тошево. Справки на 
тел. 0894/062-745.

ПРОДАВАМ апартамент 
на ул. „3 март” №40, вх. „б” 
в Генерал Тошево. Справки 
на тел. 0988/721-138.

Абонирайте се!
Абонаментната кампания на общинския вестник “Добру-

джански глас” продължава. Абонирането става в пощен-
ските станции на общината и страната, при пощальоните, 
в редакцията на вестника и на РЕП-овете. Цената е, как-
то следва: за 3 месеца – 3 лева, за 6 месеца – 6 лева, за 9 
месеца – 9 лева и за 12 месеца – 12 лева. При абониране-
то, съдействие може да потърсите при кметовете и кмет-
ските наместници на населените места в общината. Ако 
искате да знаете повече от другите за станали и предстоя-
щи събития на територията на общината – абонирайте се 
за вестник „Добруджански глас”!

Присъди и глоби за
нелегални бежанци

През миналата седмица 
Районният съд в град Гене-
рал Тошево одобри споразу-
менията на Районната про-
куратура със задържаните 
9 нелегални бежанци, пре-
минали незаконно в Румъ-
ния през землището на се-
ло Росица в края на минала-
та година. Чуждите гражда-
ни, които са от Сирия и Ирак, 
сред които има и две жени, 
са осъдени на 8 месеца ли-
шаване от свобода с 3-годи-
шен изпитателен срок и гло-
би по 200 лева. Съдът е от-
менил наложените им мер-
ки за неотклонение и девети-
мата чужденци ще бъдат на-
станени в бежанския лагер в 
Любимец.

Те бяха предадени на 
съд за това, че в условията 
на продължавано престъп-
ление на 29 ноември 2017 
г. през неустановен ГКПП 
на границата на Република 

България с Република Тур-
ция, влезли през граница-
та на страната без разреше-
ние на надлежните органи на 
властта. След нелегалното 
влизане на територията на 
Република България иракча-
ните и сирийците излезли от 
страната ни и преминали в 
Румъния на 7 декември м.г., 
също без разрешение – пре-
стъпление по чл. 279, ал. 1, 
във връзка с чл. 26 ал. 1 от 
НК.

На 7 декември м.г. на бъл-
гаро-румънската граница 
гранични наряди установили 
множество следи, оставени 
от хора с посока на движение 
към Румъния. Чуждите граж-
дани били задържани от ру-
мънски патрул в землището 
на с. Думбравене и предаде-
ни българските власти.

Споразуменията са окон-
чателни и влизат в сила вед-
нага.

Централно военно окръжие
О Б Я В А

за приемане на военна служба на лица
изпълнявали кадрова военна служба

Със заповед № ОХ-49/18.01.2018 г. на министъра на от-
браната на Република България са обявени за заемане от 
лица изпълнявали кадрова военна служба, 12 (дванаде-
сет) вакантни длъжности от състава на Военноморските 
сили,както следва:

1. За офицери:
- Старши експерт в сектор „Планиране и осигуряване 

на материални средства и услуги“ в отдел „Логистика“ във 
В.Ф. 34400 - гр. Варна – 1(една) длъжност;

- Помощник началник на щаба по логистиката във В.Ф. 
38010 - гр. Варна – 1 (една) длъжност.

2. За офицерски кандидати:
- Командир на група, той и командир на подвижна ради-

олокационна станция на РРТВ – Бургас във В.Ф. 32300 – 
Варна (н. Колокита,гарнизон Бургас – 1 (една) длъжност;

3. За сержанти:
- Старши оръжеен майстор в служба „Въоръжение“, във 

В.Ф. 22580 - гр. Варна – 1 (една) длъжност;
- Старшина на група електротехници в Рейдов миночис-

тач на отряд противоминни кораби, във В.Ф. 18360 - гр. 
Бургас – 1 (една) длъжност;

- Ст. оператор в гр. „Оператори на КИС“ на сектор „Опе-
ративен“ на фрегата във В.Ф. 22480 - гр. Бургас – 1 (ед-
на) длъжност.

4. За войници:
- Разузнавач във В.Ф. 22580 - гр. Варна – 1 (една) длъж-

ност;
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да 

отговарят на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВС на РБ
Срок за подаване на заявленията: до 15.02.2018г.

***

О Б Я В А
за всички български граждани без военна подготовка, 

желаещи да получат такава в организираните от 
Министерството на отбраната курсове, че времето, 

мястото и продължителността на курсовете за 
български граждани без военна подготовка по чл. 59 от 

ЗОВС на РБ през 2018г. са, както следва:
1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. 

Плевен – начало на курса: 12.03.2018 г., край на курса: 
05.04.2018 г.

2. НВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново – начало на кур-
са: 10.04.2018 г., край на курса: 04.05.2018г.

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна – начало на курса: 
23.07.2018 г., край на курса: 17.08.2018 г.

Желаещите да участват в курса български граждани без 
военна подготовка, следва своевременно да подадат за-
явление във военно окръжие – Добрич. Успешно завър-
шилите обучението, се ползват с предимство при канди-
датстване за военна служба или за служба в добровол-
ния резерв.

Повече информация за условията и реда за кандидат-
стване в различните конкурси, може да получите от офи-
са за водене на военен отчет към общината или на теле-
фон: 0888 321 253, както и от сайтовете на Централно во-
енно окръжие: www.comd.bgи Министерство на отбраната: 
www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите 
за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - До-
брич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където 
се подават необходимите документи.


