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Дни преди Коледните празници в Генерал Тошево се проведе среща за стартирането 
на проект ROBG-453 “Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризира-
не на общото наследство” по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния - България 2014-2020 на обща стойност 1 219 951,26 евро. Подробности - на чет-
върта страница.

Заседание на
Общинския съвет

На 20 декември се прове-
де последното за минала-
та година заседание на Об-
щинския съвет. Взети бяха 
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 (ЗПУО) и 
чл.чл.2 от Наредба №1 от 
16.01.2017 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 учи-
лищното образование, Ре-
шение №8-1 от 05.11.2018 г. 
на Общински съвет Генерал 
Тошево, Общинският съвет 
реши:

Допълва свое Решение 
№8-1 от 05.11.2018 г., как-
то следва:

І. Добавя към утвърде-
ния списък на педагогиче-
ския персонал в училищата 
и детските градини и опре-
деля заплащане на транс-
портни разходи за учебна-
та 2018-2019 г. в размер на 
100% от стойността на ре-
ално извършените разхо-
ди, удостоверени с биле-
ти, фактури и абонаментни 
карти за пътуване по марш-
рута от местоживеенето до 
местоработата и обратно, 
както следва:

~ Детска градина във 
Василево: Пепа Стояно-
ва Стивънсън по маршрут 
Преселенци - Василево и 
обратно.

~ Център за подкрепа 
за личностно развитие - 
Център за работа с деца: 
Иванка Недялкова Девета-
кова по маршрут Добрич - 
Генерал Тошево и обратно.

ІІ. Добавя към списък на 
педагогическия персонал, 
работещ в училища и дет-
ски градини, който пътува с 
лични превозни средства от 
местоживеене до местора-
бота и обратно и чийто раз-
ходи подлежат на възстано-
вяване, както следва:

~ Детска градина „Пър-
ви юни” в Генерал Тоше-
во: Даниела Титева Ивано-
ва по маршрут Кардам - Ге-
нерал Тошево и обратно.

~ Детска градина в При-
сад: Йорданка Добрева 
Вълкова по маршрут Гене-
рал Тошево - Присад и об-
ратно.

~ ОУ „Хр. Ботев” в Кар-
дам: Тодорка Стоянова 
Стефанова по маршрут Ге-
нерал Тошево - Кардам и 
обратно.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши пос-

ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.39 
от Постановление на Ми-
нистерския съвет №332 от 
22.12.2017 г. за изпълне-
ние на държавния бюджет 
на Република България за 
2017 г. и чл.56, ал.1, т.8 от 
ЗПУО, Общинският съвет 
реши:

І. Утвърждава медицин-
ски персонал в училищата и 
детските градини на терито-
рията на Община Генерал 
Тошево и определя запла-
щане на транспортни разхо-
ди за учебната 2018-2019 г. 
в размер на 100% от стой-
ността на реално извърше-
ните разходи, удостовере-
ни с билети, фактури и або-
наментни карти за пътуване 
по маршрута от местоживе-
енето до местоработата и 
обратно, както следва:

1. Елена Драгнева - мед. 
сестра в ОУ „Хр. Смирнен-
ски” в Генерал Тошево, 
ОУ „В. Левски” и детската 
градина в Преселенци по 
маршрут Генерал Тошево 
- Прселенци - Генерал То-
шево.

2. Катя Костадинова - 
мед. сестра в СУ „Н. Ва-
пцаров” в Генерал Тошево 
и детската градина във Ва-
силево по маршрут Генерал 
Тошево - Василево - Гене-
рал Тошево.

3. Марийка Колева - мед. 
сестра в ОУ „Й. Йовков” и 
детската градина в Спасово 
по маршрут Генерал Тоше-
во - Спасово - Генерал То-
шево.

4. Мария Чимширова - 
мед. сестра детските гради-
ни в Присад и Люляково по 
маршрут Генерал Тошево - 
Присад - Генерал Тошево; 
Генерал Тошево - Люляко-
во - Генерал Тошево и Ге-
нерал Тошеево - Пчеларово 
- Генерал Тошево.

5. Емине Салиева - мед. 
сестра в яслена група при 
ДГ „Пролет” в Генерал То-
шево по маршрут Йовково - 
Генерал Тошево - Йовково.

6. Надежда Златева - 
мед. сестра в ОУ „Й. Йовков 
и детската градина в Красен 
и ПГЗ „Т. Рачински” в Гене-
рал Тошево по маршрут Ге-
нерал Тошево - Красен - Ге-
нерал Тошево.

7. Димитринка Христо-
ва - мед. сестра в ОУ „Хр. 
Ботев” и детската градина 
в Кардам и детска градина 
„Радост” в Генерал Тошево 
по маршрут Кардам - Гене-
рал Тошево - Кардам.

ІІ. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

Продължава на стр. 4

Специализирана екипировка за малките полицаи
По предложение на Ра-

йонно управление „Поли-
ция” в Генерал Тошево, Об-
щина Генерал Тошево заку-
пи 40 комплекта (светлоот-
разителни жилетки, сигнал-
ни свирки и шапки” за де-
цата от Детско полицейско 
управление към СУ „Н. Ва-
пцаров”. Необходимите за 
всеки представител на ре-
да атрибути бяха връчени 
на 13 декември от кмета на 
Общината Валентин Дими-
тров в присъствието на по-
лицаи от Районното упра-
вление. Наред с пожелания-

та за спазване на закона и 
работа в услуга на гражда-
ните, градоначалникът по-
съветва децата-полицаи да 
не пират единствено Дядо 
Коледа, тъй като той се дви-
жи бързо, за да успее да за-
радва всички деца по света.

След официалното връ-
чване на екипировките де-
цата се включиха в акция 
„Пешеходец”, като разда-
доха листовки с препоръка 
за безопасно пресичане на 
обозначените за това места. 
Това бе втората им иници-
атива в рамките на Детско-

то полицейско управление. 
Следващата ще се реализи-
ра рано напролет.

Програмата „Детско поли-
цейско управление” е ини-
циатива на Министерство-
то на вътрешните работи, 
а реализирането й е дело 
на междуведомствена екс-
пертна работна група. За-
ложените тези и методиче-
ски указания са разработе-
ни от експерти на МВР, Ми-
нистерството на образова-
нието и науката, Министер-
ството на правосъдието, 
Български младежки Червен 

кръст, Българската право-
славна църква, Българския 
туристически съюз. Идеи-
те и темите са дългосрочни 
и са предназначени за дву-
годишно извънкласно обу-
чение на деца от начални-
те и прогимназиалните кла-
сове. Целта е чрез теоре-
тични и практически занима-
ния, включително оказване 
на детска полицейска защи-
та; безопасност по пътища-
та; на долекарска помощ; 
здраве, етика и право и дру-
ги, децата да получат съот-
ветните умения.

КратКи 
новини

ПОСЛЕДНАТА среща за 
миналата година от поре-
дицата „Попитай кмета” бе-
ше проведена на 27 декем-
ври в село Василево. Кме-
тът на Общината Валентин 
Димитров представи по-ва-
жните задачи, реализира-
ни от Общинска админи-
страция през последните 
седмици, а присъстващите 
имаха възможност да зада-
дат своите въпроси и да на-
правят предложения и пре-
поръки към ръководството. 
На тази дата този брой бе-
ше приключен редакцион-
но, затова подробен мате-
риал ще бъде публикуван в 
следващия.

ДИРЕКЦИЯ „Бюро по 
труда” организира инфор-
мационна среща по проект 
„Насърчаване на предпри-
емачеството в район Севе-
роизточен - стимул за ико-
номически растеж и създа-
ване на заетост в области-
те Добрич и Шумен”. Сре-
щата ще се проведе на 16 
януари 2019 г. На нея могат 
да присъстват както безра-
ботни, така и заети лица. 
За повече информация и 
записване: Дирекция „Бюро 
по труда” - Генерал Тоше-
во, и на тел. 05731/45-15.

Информационни и комуникативни технологии

Нови придобивки за децата от града
Министерството на обра-

зованието и науката отпусна 
30 000 лева на Община Ге-
нерал Тошево за закупуване 
на интерактивни дисплеи и 
таблети за детските градини 
в града и Център за подкре-
па за личностно развитие 
(ЦРД). След проведена об-
ществена поръчка Общин-
ска администрация закупи 
интерактивните дисплеи и 
10-инчови таблети за нуж-
дите на трите детски гради-
ни и ЦПЛР-ЦРД. Средства-
та за иновативното оборуд-
ване са осигурени от Нацио-
налната програма „Инфор-
мационни и комуникативни 

технологии (ИКТ) в систе-
мата на предучилищното и 
училищното образование” 
към Министерството на об-
разованието и науката, като 
резултат от конструктивния 
диалог, който двете админи-
страции - местна и държав-
на, водят. Високотехноло-
гичните интерактивни дис-
плеи са монтирани и имат 
постоянна връзка с интер-
нет, а софтуерът е напра-
вен така, че да е лесен и за 
учителите и възпитателите, 
и за учениците.. Таблетите 
също ще бъдат разпреде-
лени между детските гради-
ни в Генерал Тошево, като 

основната цел при тяхното 
използване е придобиване-
то на навици у децата, кои-
то да ги подготвят за инова-
тивните методи на обучение 
в класната стая.

Чрез внедряването на 
модерни технологии в про-
цеса на обучение в институ-
циите от системата на пре-
дучилищното и училищно-
то образование ще се под-
помогнат дейностите по об-
новяване на компютърната 
техника и ще се създадат 
условия за оптимално ус-
вояване на уроците и учеб-
ните материали при подра-
стващите.
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На благотворителната инициатива „Коледен базар” 
най-любопитни бяха децата

Поклон пред подвизите на генерал Тошев
По случай 159 години от 

рождението на патрона на 
града и общината генерал-
лейтенант Стефан Тошев, 
на 18 декември бяха подне-
сени венци и цветя пред не-
говия бюст-паметник. Тра-
диционната церемония за-

почна със слово на замест-
ник-кмета на Общината Ге-
орги Георгиев. В него той 
подчерта значимата роля 
на пълководеца, ръково-
дил Трета българска армия 
през Първата световна вой-
на, както и мястото му във 

военната история на Бъл-
гария.

Последва едноминутно 
мълчание за отдаване на 
почит пред подвига на бе-
лежития генерал и воините, 
дали живота си за страната.

На поклонението при-

състваха служители на Об-
щинска администрация и 
представители на Общин-
ски съвет, Общински мла-
дежки съвет, Комитет „Ва-
сил Левски”, партийни ор-
ганизации, местни институ-
ции, училища и клубове.

важни
уКазания

Последният за 2018 го-
дина Ден на кмета се про-
веде на 20 декември. В 
присъствието на всички 
кметове и кметски наме-
стници, служители в Об-
щинска администрация, 
както и на ръководители-
те на държавни институ-
ции, бяха обсъдени анга-
жиментите по места, свър-
зани с готовността за зим-
ния сезон, условията за 
пътуващите деца и учени-
ци, събираемостта на да-
нъците и таксите, както и 
предстоящите многоброй-
ни културни мероприятия.

Акцент от органите на 
реда и по-точно от Район-
на служба „Пожарна безо-
пасност и защита на насе-
лението” в Генерал Тоше-
во се постави върху обща-
та пожарна безопасност 
на жителите от община-
та предвид есенно-зимния 
отоплителен сезон. С при-
състващите на срещата 
вещи лица бяха обсъдени 
текущите аварии по Водо-
снабдяване и канализация 
и електропреносните мре-
жи, както и възможности-
те на пътно-поддържащи-
те фирми при евентуал-
ни усложнения на зимна-
та метеорологична обста-
новка на територията на 
общината.

Кметът на Общината 
Валентин Димитров апе-
лира към по-активна рабо-
та при събираемостта на 
данъците и стриктно спаз-
ване на законовите разпо-
реждания в изпълнението 
на служебните задълже-
ния. Освен това кметски-
ят екип обърна специално 
внимание на подготовката 
на общоселските годишни 
отчетни събрания.

Обсъдени бяха и реди-
ца други важни въпроси, 
свързани с изпълнението 
на задачите през първия 
месец на Новата 2019 го-
дина.

Коледни концерти за учениците
С много приповдигнато 

настроение и снежни емо-
ции, броени дни преди един 
от най-светлите християнски 
празници Рождество Хри-
стово, в Народно читали-
ще “Светлина 1941” - Гене-
рал Тошево, се проведоха 
коледните концерти за уче-
ниците от малките класове 
на училищата ОУ “Хр. Смир-
ненски” и СУ “Н. Вапцаров”. 
 В снежния 18 декември, ко-
гато градът беше преме-
нен в бяла пелена от пад-
налия сняг, децата от две-
те училища препълниха за-
лата на читалището в очак-

ване на Белобрадия старец. 
Преди неговото появяване 
на сцената, учениците ста-
наха свидетели на прекрас-
ни коледарски изпълнения, 
чуха много популярни пес-
ни и видяха магията на тан-
ците от модерния балет. 
 По време на празнични-
те концерти, на сцената се 
появиха всички изпълните-
ли от школите към Народно 
читалище “Светлина 1941”, 
които по най-добрия начин 
демонстрираха наученото 
през годината. Страхотни-
те изпълнения на пиано, ки-
тара и синтезатор от деца-

та към школите впечатли-
ха развълнуваните деца, а 
страхотните гласове на мал-
ките жаборани приповдиг-
наха още повече настрое-
нието на всички в залата. 
 За коледния дух се погри-
жиха и от школата по на-
родни танци, а празникът 
не мина и без гостуването 
на коледарската група, коя-
то нарича за здраве и къс-
мет през новата година. 
 В края организаторите на 
събитието бяха подготвили 
вълнуваща среща с Дядо Ко-
леда, който раздаде безброй 
подаръци за всички.

Минималната заплата - 560 лева
Минималната работна за-

плата става 560 лева. Раз-
мерът й се повишава с бли-
зо 10 процента. Така тя ска-
ча от 510 лева на 560 лева.

Промяната е в сила от 1 
януари 2019 г. Увеличение-
то отразява заявения прио-
ритет за устойчиво повиша-
ване на стандарта на живот, 

оповестиха в навечерието 
на Коледните празници от 
пресцентъра на Министер-
ския съвет. Целта е хората 
с ниски доходи да бъдат на-
сърчени да излязат на па-
зара на труда, както и да се 
намали рискът от бедност.

Решението предвижда и 
увеличаване на стойност-

та на минималната часова 
ставка за труд, като новата й 
стойност ще бъде 3,37 лева.

От 1 юли 2019 г. ще нарас-
не също и минималната пен-
сия. Тя ще бъде с 5,7 про-
цента по-висока и ще стане 
219 лева, е посочено още в 
информацията на пресцен-
търа.

Благородна инициатива

Коледен базар
От 18 до 21 декември бла-

готворителен Коледен базар 
зарадва жителите на град 
Генерал Тошево. В тради-
ционната празнична проява, 
която бе наредена във фоа-
йето на Народно читалище 
„Светлина 1941”, се пред-
лагаха оригинални накити, 
коледни торбички и картич-
ки, авангардни дрехи и су-
венири на коледна темати-
ка. Всички те са ръчно изра-
ботени от талантливи само-
дейци от града и общината. 
 В рамките на благородна-
та проява бяха представе-

ни ръчни изделия, сувени-
ри, арт-техники и коледни 
кулинарни интерпретации. 
 Събраните средства от ми-
налогодишния Благотвори-
телния коледен базар ще 
бъдат преведени по смет-
ка на Дани - дете от Добрич, 
което се нуждае от опера-
ция в чуждестранна клини-
ка. До редакционното при-
ключване на броя базарът 
все още не беше закрит. За-
това точната сума ще бъ-
де публикувана в следва-
щия брой на вестник „Добру-
джански глас”.

Почивните дни
през 2019 година

Различни медии публику-
ваха материали за почив-
ните дни през тази година. 
Около Великден в края на 
месец април и на Коледа 
през декември - това ще са 
двата периода, покрай кои-
то ще се натрупат повече 
почивни дни.

С измененията на Кодекса 
на труда отпадна практика-
та за разместване на почив-
ни дни във връзка с офи-
циалните празници, за да 
се получат дълги уикенди. 
Мярката вече беше прило-
жена през миналата година.

Според новата схема на 
официалните празници ще 
се почива, а ако някой от тях 
се пада в събота или неде-
ля, за почивен се обявява и 
следващия го понеделник. 
Така на практика по-дълги 
с един допълнителен ден 
уикенди ще има и на всички 
официални празници през 
2019 г.

Трети март - Ден на Осво-
бождението на България - е 
в неделя, затова ще се по-
чива и на 4 март, понедел-
ник. След това ще последва 
първата за годината по-дъл-
га почивка за Великден, кой-
то ще честваме на 28 април. 
Така за празника ще се по-
чива общо 4 дни - от петък, 
26 април, до понеделник, 29 
април включително.

Около 1 май - Ден на тру-

да и на международната ра-
ботническа солидарност, 
сряда, няма да има допъл-
нителни почивни дни. Така 
ще бъде и на Гергьовден - 
6 май, Ден на храбростта и 
Българската армия, който се 
пада в понеделник.

Без допълнителни почив-
ни дни ще преминат и праз-
ниците около 24 май (петък) 
- Ден на българската про-
света и култура и на сла-
вянската писменост. Също 
без допълнителни почив-
ни дни ще е и за 6 септем-
ври - Ден на Съединението, 
петък. Един допълнителен 
ден почивка ще имаме за 22 
септември - Ден на Незави-
симостта на България, който 
се пада в неделя. Затова ще 
се почива и на 23 септември 
- понеделник.

Следващата по-дълга по-
чивка ще бъде около колед-
ните празници. 24,25 и 26 
декември - Бъдни вечер и 
Рождество Христово, през 
тази година са съответно 
във вторник, сряда и чет-
въртък. Ще се почива три 
дни, но без допълнителни.

От Асоциацията на индус-
триални капитал са изчисли-
ли, че през 2018 г. сме рабо-
тили 249 дни и сме почива-
ли повече от предходната. 
Точно толкова ще работим 
и през тази година, показва 
календарът.
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И тази година бе спазена традицията Коледа да се от-
белязва с „Коледарски Благослов”. На 24 декември в него се 
включиха 12 коледарски групи от Генерал Тошево и селата 
Изворово, Красен, Росица, Пчеларово, Чернооково, Кардам, 
Малина и Люляково.

Те по безспорен начин доказаха, че народните традиции 
са живи в нашия край и имат достойни последователи. В 
навечерието на празника коледни концерти бяха изнесени 
в НЧ „Светлина 1941” в Генерал Тошево. „Не забравяйте, че 
Коледа е вълшебна и на Коледа стават чудеса. Нужно е са-
мо да сме по-добри, да вярваме и да се обичаме” каза в сло-
вото си кметът на Общината Валентин Димитров. Коле-
ден концерт бе организиран и от читалището на с. Кардам 
с участието предимно на местни самодейци.

Важна информация
за хората с увреждания

Във връзка с обнародва-
нето в Държавен вестник на 
Закон за хората с уврежда-
ния, който влезе в сила от 
01.01.2019 г., Агенцията за 
социално подпомагане пре-
доставя следната информа-
ция:

От 01.01.2019 г. отпус-
натата до 31.12.2014 г. со-
циална пенсия за инвалид-
ност в размер на 25% и по-
лучавана като втора пен-
сия, се прекратява служеб-
но на основание чл.96, ал.1, 
т.4 от Кодекса за социално 
осигуряване. Всички лица, 
които са получавали такъв 
вид пенсия и месечна до-
бавка за социална интегра-
ция от Дирекция „Социално 
подпомагане” ще получават 
нов вид месечна финансова 
подкрепа, според определе-
ната степен трайно нама-
лена работоспособност, до 
срока на социалната оцен-
ка. Посочените плащания 
ще бъдат преобразувани 
служебно, като не се налага 
лицата да подават нови за-
явления-декларации.

Ползите за хората с ув-
реждания са следните:

* Месечната финансова 
подкрепа е в нови размери, 
определени като процент от 
линията на бедност. Разме-
рът на линията на бедност 
се актуализира ежегодно - 
размерът на финансовата 
подкрепа ще се актуализира 
също ежегодно.

* Месечната финансова 
подкрепа ще се изплаща в 
по-благоприятния размер за 
лицата, ако сборът на досе-
га получаваните добавка и 
пенсия е по-голям от опре-
делените в Закона за хората 
с увреждания размери.

* Лицата, на които е отпус-

ната социална пенсия за ин-
валидност в размер 25% и 
получавана като втора пен-
сия, но не са я получава-
ли поради достигнат таван 
на основната пенсия, след 
01.01.2019 г. ще могат да по-
лучават определения раз-
мер под формата на месеч-
на финансова подкрепа.

Лицата, които са полу-
чавали 25% от социалната 
пенсия за инвалидност като 
втора пенсия, но не са полу-
чавали месечна добавка за 
социална интеграция, е не-
обходимо да подадат заяв-
ление-декларация в Дирек-
ция „Социално подпомага-
не” по настоящия си адрес 
не по-късно от 31.03.2019 г., 
за да им бъде отпусната ме-
сечна финансова подкрепа 
от 01.01.2019 г.

Лицата, които получават 
месечна добавка за соци-
ална интеграция за наем на 
общинско жилище трябва да 
подадат заявление-деклара-
ция, тъй като от 01.01.2019 г. 
се променя начина на изпла-
щане - сумата се превежда 
на общините.

Лицата ще получават но-
вата финансова подкрепа по 
заявения до момента в Ди-
рекция „Социално подпома-
гане” от тях начин за изпла-
щане на добавката за соци-
ална интеграция - по бан-
ков път или чрез пощенския 
клон.

Важно е да се уточни, че 
всички помощи, отпускани от 
Дирекция „Социално подпо-
магане”, се изплащат през 
месеца, следващ месеца, за 
който се отнасят. Месечна-
та финансова подкрепа ще 
се изплаща по същия ред - 
през месец февруари 2019 г. 
за месец януари 2019 г.

Издирена е снимката
на Иван Христов Ташев

Открит е портрета на още 
един от кметовете на Гене-
ралтошевска околия. В то-
зи брой ще ви запознаем с 
живота и дейността на Иван 
Христов Ташев.

Иван Христов Ташев е ро-
ден на 30.11.1924 г. в с. Васи-
лево, община Генерал Тоше-
во. Внук е на Ташо Петров, 
един от първите заселници 
във Василево след освобож-
дението на България. Родът 
е от с. Голям Дервен, Елхов-
ско. Израства в многобройно 
семейство - 6 синове и 3 дъ-
щери, като родителите му го 
възпитават от малък в трудо-
любие, честност и справед-
ливост.

Началното си образова-
ние завършва в родното си 
село. Поради липса на сред-
ства от 13-годишна въз-
раст учи занаят и става ши-
вач (1937-1944 г.) в с. Васи-
лево. В същия период домът 
на задружното и голямо доб-
руджанско семейство е от-
ворен за нелегалните дейци 
на Добруджанската револю-
ционна организация (ДРО). 
По-големите трима братя на 
Иван са дългогодишни чле-
нове на ДРО, а след 1940 
г. на БКП, а от пролетта на 
1944 г. - политически затвор-
ници във Варненския затвор. 
Иван Христов Ташев става 
член на РМС през 1942 г., ук-
рива партизани в родния си 
дом (скривалище бункер), 
превежда нелегални дейци 
от едно село в друго; събира 
пари, дрехи и храна за поли-
тическите затворници и не-
легалните.

След 09.09.1944 г. продъл-
жава образованието си и ка-
то частен ученик и завършва 

прогимназиално и гимнази-
ално образование в София 
- Средно смесено образцо-
во училище „Отец Паисий”. 
Завършва през 1953 г. и ед-
ногодишна партийна школа 
в София, а висше образова-
ние - през 1960 г. от 1956 г. 
до 1960 г. - АОНСУ София.

От 1946 г. до 1951 г. ра-
боти в Околийски комитет 
на РМС, а по-късно е пред-
седател на Околийски коми-
тет на ДСНМ. Работи с пре-
късване като председател на 
Околийски народен съвет в 
Генерал Тошево от 1951 до 
1956 г. По-късно, в периода 
от 1959 г. до 1963 г. е завеж-
дащ отдел „Селско стопан-
ство” в ОК на БКП гр. Толбу-
хин (днес Добрич). Предсе-
дател е на ТКЗС в с. Василе-
во от 1963-та до 1966 г. По-
късно е назначен за първи 
секретар на ГК на БКП в Бал-
чик. На тази длъжност оста-
ва от 1966 г. до 1970 г. В пе-
риода 1970-1977 г. е назна-
чен за първи секретар на РК 
на БКП - район Толбухин „Из-
ток”. Завеждащ отдел „Во-
енноадминистративен” на 
ОК на БКП от 1978 г. до пен-
сионирането си. За своето 
участие в антифашистката 
борба 1941-1944 г. е удосто-
ен със званието „Активен бо-
рец против фашизма и капи-
тализма”. Носител е на мно-
го ордени и медали.

След пенсионирането до 
кончината си на 06.03.1989 
г. работи на обществени на-
чала като секретар на Об-
щинския комитет на борците 
против фашизма и капитали-
зма и на ветераните в рево-
люционното движение в До-
брич.

Осъдиха варненец за превеждане през границата
Мъж от Варна, който е 

превел незаконно през гра-
ницата ни с Румъния чужди 
граждани, се изправи в края 
на миналата година пред Ра-
йонния съд в Генерал Тоше-
во и получи условно наказа-
ние „лишаване от свобода” 
за срок от 11 месеца с изпи-
тателен срок от 3 години и 11 

месеца.
По време на изпитател-

ния срок той ще изпълня-
ва и пробационна мярка „за-
дължителна регистрация по 
настоящ адрес” с периодич-
ност четири пъти седмично. 
Наказанието му е наложе-
но по силата на споразуме-
ние, постигнато с прокурату-

рата, което Районният съд 
одобри.

Мъжът с инициали А. П. се 
призна за виновен в това, че 
на 7 декември 2017 година в 
землището на село Росица 
е превел през границата на 
страната ни 9 души - гражда-
ни на Сирия и Ирак, без раз-
решение на надлежните ор-

гани на властта и не през оп-
ределените за това места, 
като за деянието е използ-
вано моторно средство - ми-
кробус.

Постановеният от Район-
ния съд в Генерал Тошево 
съдебен акт е окончателен и 
има последиците на влязла 
в сила присъда.

Важно за читателите!
Продължава издирването на снимките на още двама 

кметове - Иван Тодоров (27 октомври 1940 г. - 20 декем-
ври 1940 г.) и на Димитър Сребров Атанасов (21 декем-
ври 1940 г. - 1 ноември 1941 г.). Умоляват се гражданите, 
които разполагат с техните портрети, да ги предоставят в 
редакцията. Оригиналите ще бъдат върнати на притежа-
телите им веднага след тяхното сканиране.

Уведомително писмо
Уважаеми жители на Об-

щина Генерал Тошево,
Във връзка с публично-

то обсъждане на проекто-
бюджета за 2019 г. на Об-
щина Генерал Тошево, ка-
ним всички заинтересова-
ни граждани и структури 
на Общината на 11.01.2019 
г. от 10:30 часа в залата на 
третия етаж на Общинска 
администрация на среща 
за обсъждане на проекто-
бюджета. Материалите за 
публичното обсъждане мо-

же да получите в стая 107 
на Общинска администра-
ция след 04.01.2019 г.

Всички граждани могат 
да дадат своите предло-
жения и мнения за проек-
тобюджет `2019 на Община 
Генерал Тошево до в стая 
107 на Общинска админи-
страция, тел. 05731/20-51 
или на електронен адрес: 
finansi@toshevo.org.

Валентин ДИМИТРОВ
Кмет на Общината

Нова цена на водата
Увеличението на цената 

за доставка на вода, пред-
лагана от „Водоснабдява-
не и канализация Добрич” 
АД, считано от 1 януари 
2019 г., ще бъде с 4 стотин-
ки на куб. м. по-висока, без 
ДДС. По този начин друже-
ството-оператор отново ще 
гарантира цена на услуга-
та, достъпна за потреби-
телите от Област Добрич. 
Припомняме, че във връз-
ка с одобрен бизнес план 
за развитие на дейността 
на „Водоснабдяване и ка-
нализация Добрич” АД за 
периода 2017-2021 г. с ре-
шение на КЕВР с изходящ 
№БП-Ц-1 от 28 февруа-
ри 2018 г. се утвърдиха це-
ни за ВиК услуги за бито-
ви потребители за периода 
2018-2021 г., считано от 1 
март 2018 г. Според тях це-
ната за доставка на питей-
на вода е 2,115 лева за куб. 
м., за отвеждане - 0,256 ле-

ва за куб. м. и за пречист-
ване - 0,368 лева за куб. м., 
или 2,739 лева за куб. м. 
без ДДС.

Съветът на директорите 
на „Водоснабдяване и ка-
нализация Добрич” АД взе 
решение да се запази ста-
рата цена за пречистване 
за бита от 0,24 лева на куб. 
м., без ДДС, а цената за от-
веждане да бъде 0,252 ле-
ва на куб. м. без ДДС, или 
общо 2,607 лева на куб. м. 
без ДДС. Това е предложе-
ната цена на водата, но е 
възможно да има промяна.

В доклада на КЕВР, кой-
то беше предложен на об-
ществено обсъждане на 17 
декември 2018 г., е обосно-
вано увеличението на це-
ната на услугата от начало-
то на 2019 г. на база годиш-
ната инфлация от 2,218%, е 
посочено в материал, раз-
пространен за медиите от 
водното дружество.

Вестник „Добруджански глас”

абонирайте се!
Продължава абонамент-

ната кампания за общин-
ския вестник „Добруджан-
ски глас”. От общо 48 броя 
през 2019 г. поне два от тях 
ще бъдат изцяло с луксозен 
цветен печат. Единичната 
цена е 30 стотинки. Абони-
рането става във всички по-
щенски станции на страната, 

в редакцията на вестника и 
на РЕП-овете, като цената е 
както следва: за един месец 
- 2 лева; за шест месеца - 9 
лева и за цялата 2019 годи-
на - 18 лева.

Абонираните за 9 месе-
ца имат право на една мал-
ка обява, а за цялата година 
- на три малки обяви.
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Продължава от стр. 1
* На основание чл.21, 

ал.1, т.7, т.8 и т.23 и ал.2 от 
ЗМСМА, чл.26 и чл.28 от За-
кона за нормативните акто-
ве, Общинският съвет реши:

І. Приема изменение и до-
пълнение в Наредбата за 
определянето и админи-
стрирането на местните да-
нъци, такси и услуги на тери-
торията на Община Генерал 
Тошево, както следва:

БИЛО:
Чл.23 (1). За ползване на 

детски ясли и детски гради-
ни родителите или настой-
ниците дължат месечни так-
си, както следва:

~ За ОДЗ и ЦДГ - 27.00 ле-
ва.

Чл. 23 (11) (изм. с Реше-
ние №4-1 от 08.05.2014 г.), 
(изм. с Решение №1-2 от 
16.02.2015 г.) Родители-
те или настойниците на де-
цата в подготвителни групи 
към детските градини не за-
плащат такси за подготовка-
та на децата за училище две 
години преди постъпването 
им в първи клас, но запла-
щат стойността на консуми-
раната храна.

СТАВА:
Чл.23 (1). За ползване на 

детска градина родителите 
или настойниците дължат 
месечна такса в размер на 
27.00 лева.

Чл.23 (11). (изм. с Реше-
ние №4-1 от 08.05.2014 г., 
(изм. с Решение №1-2 от 
16.02.2015 г.) Родителите 
или настойниците на деца-
та в подготвителните гру-
пи към детските градини не 
заплащат такси за подготов-
ка на децата за училище две 
години преди постъпването 
им в първи клас, но запла-
щат стойността на консуми-
раната храна, но не повече 
от 1,50 лева на храноден.

ІІ. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.11, 
ал.1 от Закона за туризма, 
Общинският съвет реши:

1. Приема Програма за 
развитие на туризма в Об-
щина Генерал Тошево 2019-
2021 г., съгласно Приложе-
ние №1, неразделна част от 
настоящото решение.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА 
и във връзка с чл.8, ал.9, 
чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от За-
кона за общинската собстве-
ност, чл.41, ал.1, т.2 от На-
редбата за реда за придо-
биване, управление и раз-
пореждане с общинско иму-
щество на Община Генерал 
Тошево и във връзка с иска-
не с вх. №УОС-01-15-13855 
от 21.11.2018 г. от „СЛАВОВ-
РОСИЦА” ЕООД, Общински-
ят съвет реши:

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

Прекратяване на съсоб-
ственост:

1. Имот в с. Росица, пл. 
№475 в УПИ №VІІ-474 в 
кв.80, площ 670 кв. м., жи-
лищно предназначение.

Очаквани приходи по т.1 - 
1675 лева.

ІІ. Дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността 
между Община Генерал То-
шево и „СЛАВОВ-РОСИЦА” 
ЕООД със седалище и адрес 

на управление с. Росица, 
представлявано от Недялко 
Тодоров Славов, чрез про-
дажба частта на Общината 
на „СЛАВОВ-РОСИЦА” ЕО-
ОД, а именно: дворно място, 
представляващо пл. №475 с 
площ 670 кв. м. или 0,4012 
ид. ч. от УПИ №VІІ-474, це-
лият с площ 1670 кв. м., на-
ходящо се в кв.80 по ПУП на 
с. Росица - частна общинска 
собственост съгласно АОС 
№4282 от 26.11.2018 г., впи-
сан в СВ - Генерал Тошево с 
вх. рег. №3191 от 27.11.2018 
г., акт №124, том VІ.

ІІІ. Продажбата на имо-
та по т.ІІ да бъде извърше-

на по пазарна цена в размер 
на 1675 лева, определена 
от оценител на имоти, впи-
сан в публичния регистър на 
Камарата на независимите 
оценители в България.

ІV. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно зако-
на действия и сключи дого-
вор за продажба на общин-
ския имот.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, 
ал.9, чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 
от Закона за общинската 
собственост, Общинският 
съвет реши:

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

Отдаване под наем на 
имот - публична общинска 
собственост.

1. Имот в Генерал Тоше-
во - сграда (конна база), на-
ходяща се в УПИ №ІІІ-2236 в 
кв.158 и дворно място - УПИ 
№ХІ-2254 в кв.158, застрое-
на площ 870 и 12 665 кв. м. 
и 5620 кв. м. - за стопанска 
дейност.

Очаквани приходи - 2400 
лева.

ІІ. Дава съгласие за от-
даване под наем чрез пуб-
лично оповестен конкурс 
по оферти на следния не-
движим имот: Конна база - 
масивна едноетажна сгра-
да със ЗП 870 кв. м. и двор-
но място с площ 12 665 
кв. м., находящи се в УПИ 
№ІІІ-2236 в кв.158 по ПУП 
на Генерал Тошево - пуб-
лична общинска собстве-
ност, съгласно АОС №3633 
от 18.06.2013 г., вписан под 
№95, том V, вх. рег. №2069 
от 19.06.2013 г. и дворно 
място с площ 5620 кв. м., на-
ходящо се в УПИ №ХІ-2254 
в кв.158 по ПУП на Генерал 
Тошево - публична общин-
ска собственост съгласно 
АОС №3632 от 18.06.2013 г., 
вписан под №94, том V, вх. 
рег. №2068 от 19.06.2013 г. 
и Акт №3634 от 20.06.2013 
г. за поправка на акт за пуб-
лична общинска собстве-
ност №3632 от 18.06.2013 г., 
вписан под №106, том V, вх. 
рег. №2091 от 20.06.2013 г.

ІІІ. Условия за провеждане 
на конкурса:

1. Предмет на конкурса: 
отдаване под наем на имот - 
публична общинска собстве-
ност, за разкриване на шко-
ла по конен спорт.

2. Участие в конкурса мо-
гат да вземат следните ли-
ца: физически или юриди-
чески лица, регистрирани 
по Търговския закон, Зако-
на за кооперациите или За-

кона за вероизповеданията, 
както и физически лица, ре-
гистрирани по Закона за за-
наятите.

3. Срок за ползване на 
имота - 10 години.

4. Начална конкурсна на-
емна цена - 200 лева на ме-
сец, върху която се начисля-
ва ДДС.

ІV. Възлагана кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия и сключи договор 
за отдаване под наем на об-
щинско имущество.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.9, 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:

І. Освобождава „Медицин-
ски център І - Генерал Тоше-
во” ЕООД, ЕИК 124141448, 
със седалище и адрес на уп-
равление: обл. Добрич, Ге-
нерал Тошево, ул. „Ив. Ва-
зов” №15, от заплащане на 
такса битови отпадъци, съ-
бирани по реда на Раздел І 
на Глава ІІ от Наредба №10 
за определянето и админи-
стрирането на местните да-
нъци, такси и цени на услуги 
на територията на Община 
Генерал Тошево за 2019 г.

ІІ. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24 
„а”, ал.11, е ал.12 от Закона 
за автомобилните превози, 
Общинският съвет реши:

І. Определя минимални 
цени за таксиметров превоз 
на пътници на един киломе-
тър пробег, валиден на те-
риторията на Община Гене-
рал Тошево, както следва:

1. Дневна тарифа - цена 
за един километър пробег 
0,80 лева.

2. Нощна тарифа - цена 
на един километър пробег 
1,00 лева.

ІІ. Определя максимални 
цени за таксиметров превоз 
на пътници за един киломе-
тър пробег, валидни на те-
риторията на Община Гене-
рал Тошево, както следва:

1. Дневна тарифа - цена 
за един километър пробег 
1,20 лева.

2. Нощна тарифа - цена 
на един километър пробег 
1,20 лева.

ІІІ. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание 
чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 
ЗМСМА,чл.8, ал.9 и чл.14, 
ал.2, ал.3 и ал. 8 от Закона 
за общинската собственост 
и във връзка с чл.81 от На-
редбата за реда за придо-
биване, управление и раз-
пореждане с общинско иму-
щество, Общинският съвет 
реши:

1. Включва в Годишна-
та програма за управление 
и разпореждане с имоти-
те - общинска собственост 
за 2018 г., следните имо-
ти - празни дворни места, в 
строителните граници и око-
ловръстния полигон на на-

селените места:
Село Малина:
~ УПИ №ІХ, кв.10, площ 

640 кв. м.
~ УПИ №ІІ, кв.11, площ 

1350 кв. м.
Село Сираково:
~ Имотът се намира в око-

ловръстния полигон на се-
лото, площ 2500 кв. м.

Село Сърнино:
~ УПИ №ХІІІ, кв.11, площ 

1245 кв. м.
Гр. Генерал Тошево:
~ Промишлена зона, ПИ 

№2135, площ 1300 кв. м.
~ Промишлена зона, ПИ 

№2281, площ 13 450 кв. м.
Кв. Пастир:

~ УПИ №VІІ-108, кв.20, 
площ 1600 кв. м.

~ УПИ №ІV-44, кв.6, площ 
1460 кв. м.

~ УПИ №ІХ-10, кв.2, площ 
2130 кв. м.

~ УПИ №VІІІ-11, кв.2, площ 
1130 кв. м.

~ УПИ №VІ-общ., кв.2, 
площ 1350 кв. м.

Село Конаре:
~ УПИ №І, кв.2, площ 1310 

кв. м.
~ УПИ №ХІ-11, 12, кв.9, 

площ 825 кв. м.
~ УПИ №ХІV-11, кв.9, площ 

1400 кв. м.
~ УПИ №ІІІ-4, кв.5, площ 

1550 кв. м.
~ УПИ №V-51, кв.21, площ 

1000 кв. м.
Село Бежаново:
~ УПИ №ХХІІ, кв.15, площ 

1310 кв. м.
~ УПИ №ХХІ-12, кв.15, 

площ 1230 кв. м.
Село Къпиново:
~ УПИ №VІ, кв.9, площ 840 

кв. м.
~ УПИ №VІІ, кв.9, площ 

805 кв. м.
~ УПИ №Х, кв.9, площ 800 

кв. м.
~ УПИ №ХІ, кв.9, площ 820 

кв. м.
~ УПИ №ХІІ, кв.9, площ 

840 кв. м.
~ УПИ №І, кв.73, площ 

1730 кв. м.
~ УПИ №ІІІ, кв.73, площ 

1350 кв. м.
~ УПИ №ІІ, кв.73, площ 

2300 кв. м.
~ УПИ №VІІІ, кв.73, площ 

2600 кв. м.
~ УПИ №VІІ, кв.73, площ 

2360 кв. м.
~ УПИ №VІ, кв.73, площ 

1860 кв. м.
~ УПИ №V, кв.73, площ 

1760 кв. м.
~ УПИ №ІV, кв.73, площ 

2450 кв. м.
Село Чернооково:
~ УПИ №VІ, кв.18, площ 

1240 кв. м.
~ УПИ №VІІ, кв.18, площ 

1240 кв. м.
~ УПИ №ІХ, кв.18, площ 

1240 кв. м.
~ УПИ №Х, кв.18, площ 

1240 кв. м.
~ УПИ №ХІ, кв.18, площ 

1180 кв. м.
~ УПИ №ХІІ, кв.18, площ 

1150 кв. м.
~ УПИ №ІІІ-82, кв.24, площ 

1250 кв. м.
~ УПИ №133, кв.30, площ 

1200 кв. м.
Село Преселенци:
~ УПИ №ІІ, кв.13, площ 

1350 кв. м.
~ УПИ №І, кв.13, площ 

1120 кв. м.
Село Писарово:
~ УПИ №V-42, кв.3, площ 

1160 кв. м.
~ УПИ №ІV-43, кв.3, площ 

1160 кв. м.
~ УПИ №V, кв.16, площ 

780 кв. м.
~ УПИ №VІ, кв.16, площ 

850 кв. м.
~ УПИ №VІІ, кв.16, площ 

1000 кв. м.
Село Спасово:
~ УПИ №І-снс, кв.59, площ 

865 кв. м.
~ УПИ №ІІ-снс, кв.59, 

площ 685 кв. м.
Село Средина:
~ Имотът се намира в око-

ловръстния полигон на се-
лото, площ 10 529 кв. м.

~ Имотът се намира в око-
ловръстния полигон на се-
лото, площ 2020 кв. м.

~ Имотът се намира в око-
ловръстния полигон на се-
лото, площ 1810 кв. м.

Село Кардам:
~ УПИ №І-за озеленяване, 

кв.53, площ 11 235 кв. м.
~ УПИ №І-за озеленяване, 

кв.35, площ 15 820 кв. м.
Село Великово:
~ УПИ №ІХ, кв.16, площ 

1540 кв. м.
Село Житен:
~ УПИ №V-290, кв.46 А, 

площ 1370 кв. м.
~ УПИ №VІ-291, кв.46 А, 

площ 1260 кв. м.
~ УПИ №VІІ-292, кв.46 А, 

площ 1230 кв. м.
~ УПИ №V-282, кв.47, 

площ 1375 кв. м.
2. Дава съгласие да бъ-

дат отдадени под наем чрез 
търг с явно наддаване за 10 
стопански години, считано 
от стопанската 2018-2019 г., 
поземлени имоти, съгласно 
точка №І.

3. Определя начал-
на тръжна цена за отдава-
не под наем на поземлени 
имоти, определени в точ-
ка І в размер на 60 лева на 
декар, определена с Реше-
ние №3-17 от 25.03.2014 г. 
на Общински съвет Генерал 
Тошево, представляваща 
50% от достигнатата сред-
но-тръжна цена от 120 ле-
ва на декар за отдаване на 
земи от Общински поземлен 
фонд.

4. Възлага на кмета на Об-
щината да предприеме не-
обходимите действия - прав-
ни и фактически за провеж-
дане на публичен търг с яв-
но наддаване и сключи дого-
вори за отдаване под наем 
на имотите по точка І.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 
чл.8, ал.9 и чл.14, ал.3, ал.7 
и ал.8 от Закона за общин-
ската собственост и във 
връзка с чл.76 от Наредба-
та за реда за придобиване, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество, Об-
щинският съвет реши:

1. Включва в Годишна-
та програма за управление 
и разпореждане с имотите 
- общинска собственост за 
2018 г. следния имот - зе-
меделска земя от Общински 
поземлен фонд:

Генерал Тошево, ПИ 
№14711.168.165 с площ 
37 915 кв. м., вид територия 
- земеделска, НТП „Депо за 
битови отпадъци (сметище).

2. Дава съгласие да бъ-
де отдаден под наем чрез 
търг с явно наддаване за 
10 стопански години, счита-
но от стопанската 2018-2019 
г., поземлен имот съгласно 
точка №1.

3. Одобрява предложена-

та начална наемна годишна 
цена на ПИ №14711.168.165 
в размер на 3412 лева, опре-
делена от оценител на имо-
ти, вписан в Публичния ре-
гистър на Камарата на неза-
висимите оценители в Бъл-
гария.

4. Възлага на кмета на Об-
щината да предприеме не-
обходимите действия - прав-
ни и фактически за провеж-
дане на публичен търг с яв-
но наддаване и сключи дого-
вор за отдаване под наем на 
имот по точка 1.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съ-
гласно чл.124 „а”, ал.1 от 
ЗУТ, Общинският съвет ре-
ши:

Разрешава на „ВИВА Про-
дъктс” ООД с ЕИК 204003526 
изработване на Подробен 
Устройствен План . Парце-
ларен План (ПУП-ПП) за оп-
ределяне на трасе за изграж-
дане на водопровод, разпо-
ложен в ПИ 46351.17.50 и 
ПИ 46351.71.23 за водоснаб-
дяване на ПИ 46351.71.20 в 
землището на с. Малина.

Дава право на прокарване 
на водопровода през засег-
натите имоти общинска соб-
ственост.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

Това решение да се раз-
гласи с обявление, което 
се поставя на определени-
те за това места в сграда-
та на Общината. Да се пуб-
ликува в местния вестник и 
в интернет.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съ-
гласно чл.124 „а”, ал., от 
ЗУТ, Общинският съвет ре-
ши:

Разрешава изработва-
не на ПУП-ПП за елементи-
те на техническата инфра-
структура, обхващаща зем-
лищата на селата Люляко-
во, Писарово и Преселенци 
за определяне на трасето на 
оптична кабелна линия за 
пренос на данни, интернет и 
телевизионни сигнали от с. 
Люляково до с. Преселенци.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

Това решение да се раз-
гласи с обявление, което 
се поставя на определени-
те за това места в сградата 
на Общината. Да се публи-
кува в местния вестник и в 
интернет страницата на Об-
щината.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съ-
гласно чл.124 „а”, ал.1 от 
ЗУТ, Общинският съвет ре-
ши:

Разрешава на „ВИВА Про-
дъктс” ООД изработване на 
ПУП-ПП за определяне на 
трасе за външно електри-
ческо кабелно присъеди-
няване на ново БКТП в ПИ 
46351.71.20 в землището на 
с. Малина.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

Това решение да се раз-
гласи с обявление, което 
се поставя на определени-
те за това места в сградата 
на Общината. Да се публи-
кува в местния вестник и в 
интернет страницата на Об-
щината.

Важно! Всички останали 
решения на Общинския съ-
вет ще бъдат публикувани в 
следващия брой.

Заседание на Общинския съвет
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Стартираха дейностите по проект ROBG-453 „Развитие на туристическия потенциал, 
опазване и популяризиране на общото наследство“, по програма за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A Румъния - България - 2014-2020 г. Водеща организация по проекта 
е Община Генерал Тошево. Партньор по проекта е Община Мурфатлар, Румъния. Общата 
стойност на проекта е 1 219 951,26 евро.

Проектът цели да реши общи проблеми и предизвикателства в трансграничния регион 
и да използва ефективно ресурсите и възможностите за популяризиране на природното и 
културно наследство, и развитието на туризма.

Основната цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално-икономическо 
развитие на трансграничния регион, чрез повишаване на туристическия потенциал, разви-
тието и маркетинга на конкурентни туристически продукти. Въвеждане на иновативни 
технологии и нови туристически продукти.

Ще се подобри функционалното състояние на 6 обекта свързани с природното и 
културно наследство чрез рехабилитация / модернизация и модерно оборудване.

В община Генерал Тошево ще бъдат реконструирани и модернизирани две читалища - 
Народно читалище "Пробуда - 1941" в с. Кардам и Народно читалище "Отец Паисий - 1897" 
в с. Спасово, както и околното пространство на Историческия музей. Ще бъде реконструи-
ран и обновен културния дом в община Мурфатлар, един исторически паметник и изграж-
дане на тематичен парк.

Специално внимание ще бъде отделено на младите хора, за да се стимулира прием-
ствеността. Чрез организирането на тематични лагери, кръгли маси и семинари младите 
хора ще бъдат насърчавани да изследват, защитават, съхраняват и популяризират природ-
ното и културното наследство.

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 
Европейския съюз.

Прес съобщение
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Наградените за спортни заслуги през 2018 г.
Пет поред! Само с тези две 

думи може да се опише по-
стижението на Спортен клуб 
по силов трибой „Цунами” с 
треньор Борис Борисов. За-
щото за пета година поред 
клубът излъчва победител 
в анкетата „Спортист на го-
дината” на Генерал Тошево. 
След двете поредни отличия 
на Божидар Георгиев през 
2014 и 2015 г. и последва-
лите две първи места на Пе-
тър Малев през 2016 и 2017 
г., сега дойде ред и на Алек-
сандър Петров да се поз-
драви с престижната награ-
да. Той е национал на Бъл-
гария по силов трибой в ка-
тегория до 59 кг. и през 2018 
г. стана републикански шам-
пион от държавното първен-
ство. Освен това е носител 
на „Купа България” за 2018 
г. На Европейското първен-
ство завърши на пето място 
в трибоя, печелейки бронзов 
медал в движението „Клек” с 
невероятните 185 кг.

На второ място в анкета-
та остана Николета Геор-
гиева, която се състезава 
в Спортен клуб по хокей на 
трева „Стик ГТ”. Младата да-
ма е национал на България в 
своята възрастова група, ка-
то на Европейското първен-

ство през лятото се класира 
на трето място в компания-
та на страни като Турция, Ук-
райна, Русия, Румъния и Гру-
зия.

На призовото трето мяс-
то в анкетата се нареди щан-
гистът Росен Иванов. Младе-
жът от СКВТ „Стефан Тошев” 
има второ място от Държав-
ното първенство, провело се 
във Варна по-рано през го-
дината и пето място от два 
Държавни лични шампиона-
та - в Асеновград и Хасково. 
За отбелязване е и фактът, 
че Росен Иванов се занима-
ва с този спорт от само ед-
на година.

В 13-то издание на анкета-
та „Спортист на годината” ис-
тински фурор обаче направи 
новосформираният клуб по 
вдигане на тежести „Стефан 
Тошев”. В дебютната си го-
дина отборът класира трима 
състезателя в Топ 10 на кла-
сацията. Освен това млади-
ят специалист Димитър Ди-
митров по безапелационен 
начин грабна приза „Треньор 
на годината”, а неговият клуб 
по вдигане на тежести беше 
единодушно избран за „От-
бор на годината” в новата ка-
тегория в анкетата.

През 2018 г. в номинации-

те бяха обявени общо 3 нови 
категории. Освен спомена-
тата вече „Отбор на година-
та”, другите две бяха за при-
нос към спорта: „Заслужил 
треньор ветеран” и „Заслу-
жил спортист ветеран”. За 
заслуги в треньорската про-
фесия беше отличен дълго-
годишният специалист по те-
нис на маса Йордан Жечев, 
а за принос в развитието на 
спорта - неостаряващия фут-
болист на „Спортист 2011” 
Ерол Реджебов.

През 2018 г. с цел макси-
мално прозрачно и обектив-
но класиране на Топ 10 в ан-
кетата „Спортист на годи-
ната” бяха въведени някол-
ко промени по отношение на 
гласуването и формирането 
на крайния резултат в кла-
сацията. От всички 14 постъ-
пили номинации за най-до-
бър спортист специалната 

деветчленна комисия в със-
тав: председател Георги Ге-
оргиев - зам.-кмет на Общи-
ната, Надежда Колева - на-
чалник отдел „ОМДС” и пред-
ставителите на клубове: Ад-
риан Добрев, Стойо Стоев, 
Руслан Томов, Борис Бори-
сов, Димитър Димитров, Пе-
тя Панева и Димо Димов да-
доха своя явен вот и класи-
раха най-добрите десет в ан-
кетата.

Вотът на комисията имаше 
тежест от 2/3 или 66.6% за 
крайното класиране. Остана-
лата 1/3 или 33.3% трябваше 
да бъдат формирани след 
едноседмично онлайн гласу-
ване на сайта на Община Ге-
нерал Тошево - www.toshevo.
org, което продължи от 14 до 
21 декември. Така след края 
на онлайн гласуването се по-
лучиха следните крайни ре-
зултати:

„Спортист на годината”
1. Александър Петров - СК „Цунами”.
2. Николета Георгиева - СКХТ „Стик ГТ”.
3. Росен Иванов - СКВТ „Стефан Тошев”.
4. Живко Желев - БК „Спортбаскет ГТ”.
5. Иън Свен Хартунг СКВТ „Стефан Тошев”.
6. Стефко Хаджиев - СКТМ „Спортист 95”.
6. Аделина Андонова - БК „Спортбаскет ГТ”.
8. Красимир Колев - ВК „Спортист 99”.
8. Иван Тодоров - ФК „Спортист - 2011”.
10. Бейхан Исметов - СКВТ „Стефан Тошев”.

Добри гости-
коледари в Общината

На 21 декември 2018 годи-
на добри гости-коледари на-
вестиха Общинска админи-
страция - Генерал Тошево. 
Коледарите, предвождани от 
своя станиник, огласиха фо-
айето на третия етаж, където 
бяха посрещнати от стопани-
на - кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Дими-
тров и служители на админи-
страцията.

Облечени в характерни 
добруджански носии, мом-
чета и момичета от Народно 
читалище „Светлина 1941” 
изпяхa няколко типични за 

региона кoлeдapcки пecни 
и oтпpaвихa нapичaния зa 
здpaвe, бepeкeт и благоден-
ствие, пoкaзвaйки зaвидни 
пoзнaния зa фoлклopa и бъл-
гapcкитe народни тpaдиции в 
навечерието на Бъдни вечер. 
 В духа на традицията за 
благите си думи коледарите 
бяха дарени с топъл кравай 
и паричка.„Добри гости като 
вас винаги са чакани с нетър-
пение и приемани с радост. 
Бъдете здрави, усмихнати и 
щастливи. Желая ви много 
успехи !“, каза кметът на об-
щината Валентин Димитров.

Заслужени награди
С музика и песни в наве-

черието на Коледа библио-
теката при Народно читали-
ще „Светлина 1941” в гра-
да отпразнува своето ко-
ледно тържество. Лаком-
ства и награди получиха де-
цата, участвали ежемесечно 
в конкурса „Любознайко-все-
знайко”, както и децата с 
най-много прочетени кни-
ги през миналата година. 
Приз „Читател на годината” 
(читатели до 14 години) по-
лучи четвъртокласникът от 
ОУ „Христо Смирненски” Ге-
орги Георгиев Георгиев. На-
градата „Читател на година-
та” (до 18-годишна възраст) 
бе връчена на десетоклас-
ничката Февзие Оскан Адил 

от СУ „Никола Вапцаров”, а 
в категорията над 18 години 
призът получи Петя Емило-
ва Матеева.

Наградите от конкурса 
„Любознайко-всезнайко” са, 
както следва: За месец де-
кември първа награда по-
лучи Александра Георгие-
ва Хинева от V клас на СУ 
„Никола Вапцаров”, а на вто-
ро място е Мадлен Златко-
ва Власева от ІV клас на ОУ 
„Христо Смирненски”.

Годишните награди от 
конкурса са: На първо мяс-
то - Мартина Йорданова Ра-
динова, на второ място - Да-
рина Петрова Димитрова, и 
двете от ІІ клас на ОУ „Хрис-
то Смирненски”.
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По време на празниците в края на миналата година по-
питали децата в една детска градина каква е разликата 
между Дядо Коледа и дядо Мраз. Иванчо вдигнал ръка и 
отговорил:

- Дядо Мраз живее със Снежанка, а дядо Коледа само 
с елените…

Виц на броя

- Много банкети, много нещо мина по Коледа и Но-
ва година, наборе.

- Абе не започвай годината с песимизъм. Вместо 
да си занимаваш съзнанието с миналото, анализи-
рай настоящето и бъдещето!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Свободни работни места
Обявените свободни ра-

ботни места са, както след-
ва:

~ Генерал Тошево - до-
машна помощница, образо-
вание основно.

~ Генерал Тошево - елек-
тромонтьор, образование 
средно (електротехника и 
енергетика).

~ Генерал Тошево - во-
допроводчик, образование 
средно (външно водоснаб-
дяване).

~ Генерал Тошево - ма-
шинист, еднокофов багер, 
образование средно.

Справки в Дирекция „Бюро 
по труда” - Генерал Тошево и 
на тел. 05731/45-15.

За преминаване на границата

Условни наказания
Четирима афганистански 

граждани получиха услов-
ни наказания за незакон-
но преминаване на грани-
цата ни, след като Районен 
съд - Генерал Тошево одо-
бри споразуменията, склю-
чени между подсъдимите, 
техните защитници и проку-
ратурата, съобщиха от съ-
да. Четиримата са признати 
за виновни в това, че в усло-
вията на продължавано пре-
стъпление, на 22 ноември 
миналата година на ГКПП - 
Лесово влезли през грани-
цата на страната ни без раз-
решение на надлежните ор-
гани на властта и на съща-
та дата, отново неправомер-
но, излезли през границата 
на ГКПП - Кардам, като дея-
нието им останало недовър-
шено - в стадия на опита, по-

ради независещи от тях при-
чини.

Трима от чужденците, кои-
то са непълнолетни, ще тър-
пят условни наказания „ли-
шаване от свобода” за срок 
от 3 месеца, с изпитателен 
срок от една година, като им 
е наложено и наказание „Об-
ществено порицание”.

Четвъртият подсъдим е 
осъден условно на 8 месе-
ца „лишаване от свобода”, с 
3-годишен изпитателен срок 
и глоба от 200 лева.

Възпитателната работа 
с условно осъдените афга-
нистански граждани е въз-
ложена на Дирекция „Мигра-
ция” при МВР.

Постановените от Райо-
нен съд - Генерал Тошево 
съдебни актове са оконча-
телни.

уроци по
Английски език и Немски език:

~ за начинаещи и напреднали;
~ индивидуално обучение или малки групи;

~ общообразователна и специализирана насоченост;
~ подготовка за Езикова гимназия и ВУЗ;

~ подготовка за интервю за работа и чужбина;
~ обучение при топ-специалист филолог.

За контакти: тел. 0898/948-611

Първи турнир по
вдигане на тежести

През месец декември ми-
налата година в спортния 
салон на Основно учили-
ще „Христо Смирненски” 
при отлична организация се 
проведе първото издание на 
турнира по вдигане на теже-
сти, организиран от спор-
тен клуб „Стефан Тошев” 
съвместно с Община Гене-
рал Тошево. В надпревара-
та се включиха 33 щангиста 
от пет клуба в Североизточ-
на България - домакините от 
СКВТ „Стефан Тошев” - с 10 
момчета, варненският клуб 
„Титан” - с 4 представителя, 
добричките СКВТ „Добрич” 
и СКВТ „Добруджа” - също с 
по 4 щангиста, както и СКВТ 
„Русе” - с 11 състезателя. 
 В крайното отборно класи-
ране на първо място завър-
ши СКВТ „Добрич” с треньор 
Жанета Георгиева. На втора 
позиция остана клуб „Титан” 

от морската ни столица с на-
ставник Радостин Димитров, 
а на почетното трето място 
се наредиха домакините от 
СКВТ „Стефан Тошев”, во-
дени от Димитър Димитров. 
 В индивидуалното класира-
не по системата „Синклер” 
на първо място се класира 
Янислав Димитров от СКВТ 
„Титан” - град Варна. На вто-
ро и трето място се нареди-
ха Йоан Митев и Диян Анге-
лов - и двамата от СКВТ „До-
брич”.

За победителите в инди-
видуалното класиране има-
ше тениски, купи и парични 
награди, осигурени от Об-
щина Генерал Тошево, коя-
то финансира провеждането 
на турнира.

На снимката: Състеза-
телите от Спортен клуб по 
вдигане на тежести „Стефан 
Тошев” - Генерал Тошево.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгод-

но дворно място с вода в 
квартал Пастир. Справки 
на тел. 0894/373-668.

ТЪРСЯ под наем къща 
или апартамент в Генерал 
Тошево. Справки на тел. 
0889/203-819.

ПРОДАВАМ апартамент 

(ІІ етаж) в Генерал Тоше-
во, ул. „Димитър Благоев” 
№7 „а”. Справки на тел. 
0877/396-988.

ПРОДАВАМ апартамент 
в Генерал Тошево, ул. 
„Трети март” №10, вх. Б. 
Справки на тел. 0887/154-
845 и 0889/993-831.

Обява за публичен търг
ТПК „Труд”, ул. „Трети март” №5, обявява публичен търг 

с явно наддаване на следния недвижим имот: застроен 
урегулиран поземлен имот в пл. №2265 с площ 23 732 кв. 
м. и прилежащите сгради:

1. Автоработилница - 226,32 кв. м.
2. Метално хале с кран - 682,44 кв. м.
3. Метален цех с кран - 400,00 кв. м.
4. Метален склад - 202, 00 кв. м.
5. Трафопост - 84,00 кв. м.
6. Леярна - 64,00 кв. м.
7. Асфалтова площадка - 3 000,00 кв. м.

Първоначална тръж-
на цена - 535 557,00 ле-
ва без ДДС. Огледът ще 
се извършва всеки рабо-
тен ден от 03.12.2018 г. до 
15.01.2019 г. от 08:00 до 
12:00 часа по местонахож-
дението на имота, Генерал 
Тошево, ул. „Васил Апри-
лов” №67. Предложенията 
за участие в търга и заку-
пуване на тръжна докумен-
тация се приемат в админи-
стративната сграда на ТПК 
„Труд”, гр. Генерал Тошево, 
ул. „Трети март” №5, втори 
етаж, при цена 30,00 лева 
без ДДС за комплекта все-
ки работен ден от 08:00 до 
12:00 часа.

Депозитът за учас-
тие в търга е в размер на 
25 000,00 лв. и се внася по 
банков път до 15.01.2019 г. 
в Уникредитбулбанк - Гене-
рал Тошево. Стъпка за над-
даване е 5 000,00 лева.

Търгът ще се проведе на 
16.01.2019 г. от 10:00 часа в 
сградата на ТПК „Труд”.

При непровеждане на 
търга повторен ще се про-
веде след 7 дни на същото 
място и час.

Повече информация от 
Председателя на коопе-
рацията - инж. Р. Христов 
GSM 0885/615-175 и тел. 
05731/23-22.

Очакваме ви при нас!
Приятели,
Осигурете си чаша 

здраве всеки ден с нашите 
плодови сокове. Сто про-
цента натурални, без до-
бавени захари, консерван-
ти и стабилизатори. Ис-
тински вкус, който зареж-
да и тонизира организма, 

на изключително изгодна 
цена.

Очакваме вашите заяв-
ки (на едро и дребно, как-
то и на ишлеме) на тел. 
089/050-555. Посетете ни 
и на място в производ-
ствената база в Генерал 
Тошево!

Заслужено отличие
В навечерието на светлия 

християнски празник Рож-
дество Христово председа-
телят на Синдиката на бъл-
гарските учители д.ик.н. Ян-
ка Такева връчи на тържест-
вена церемония по награж-
даване на най-добрите за 
2018 г. синдикалисти и со-
циални партньори - кмето-
ве, зам.-кметове, директо-
ри на училища и детски гра-
дини и журналисти от цяла-
та страна. По утвърдена тра-
диция заключителният етап 
на четирите престижни кон-
курса на Синдиката се състо-
яха в София, а те са: „Син-
дикалист на годината”, „Най-
добър социален партньор - 
кмет”, „Най-добър социален 
партньор - директор” и „Жур-
налист на годината”.

Сред отличените в кон-
курса „Най-добър социален 
партньор - директор” е Рад-
ка Йорданова - Директор на 
Средно училище „Никола Ва-
пцаров” в Генерал Тошево.

Месец януари

Факти и събития
~ 8 януари - Ден на ро-

дилната помощ по нов стил. 
По стар стил празникът се 
отбелязва на 21 януари.

~ 11 януари - Световен 
ден на думата благодаря.

~ 13 януари - 155 годи-
ни от рождението на Алеко 
Константинов.

~ 13 януари - 140 годи-
ни от рождението на Пейо 
Яворов.

~ 19 януари - Световен 
ден на снега.

~ 26 януари - Световен 
ден на митничаря.

~ 28 януари - Световен 
ден за защита на личните 
данни.

~ 30 януари - С Указ №38 
на Президиума на Народ-
ното събрание село Гене-
рал Тошево е обявено за 
град.

Абонирайте  се  за 
общинския  вестник

„Добруджански глас”!


