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почетни граждани 

на Генерал 
Тошево
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На 14 февруари - Денят на лозаря

С вино и кръшни хора отпразнувахме Трифон Зарезан
На 14 февруари в град Ге-

нерал Тошево и в много се-
ла от цялата община тър-
жествено беше отбеляз-
ан Денят на лозаря - Три-
фон Зарезан. По традиция 
в общинския център празни-
кът започна рано сутринта 
пред НЧ „Светлина - 1941“ с 
кръшни хора и песни за вино-
то и любовта. Малко по мал-
ко въпреки студеното време 
все повече хора се събира-
ха пред културната институ-
ция, за да тръгнат след това 
към къщата на избран стопа-
нин - и тази година любезен 
домакин на събитието беше 
Желязко Симеонов, познат 
на всички като бай Жельо. 
Там кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Дими-
тров ритуално заряза лозите 
за здраве и берекет през на-
стоящата година.

По време на празненство-
то бяха наградени победите-
лите от двата конкурса, пос-
ветени на празника: поетич-
ния „Вино и любов, любов и 
вино“ и този за най-добро до-
машно вино, реколта 2018 г.

В поетичната надпрева-
ра участие взеха 12 произ-
ведения от автори от цяла-
та страна. Първо място беше 
присъдено на стихотворени-

ето „До капка“ на Христина 
Борисова от град Севлиево.

Далеч по-голям интерес 
предизвика конкурсът за най-
добро домашно вино и опре-
делянето на тазгодишния 
Винар на годината. В над-

преварата се включиха пове-
че от 20 участника, предос-
тавили за селекция общо 37 
вида вина. Самият конкурс 
протече в три категории вина 
за оценяване - червено, бяло 
и розе.

Първо място в категория 
„Бяло вино“ спечели Дими-
тър Недев. В останалите две 
- „Червено вино“ и „Розе“ по-
бедителят беше един и същ 
- Тодор Илиев. За Винар на 
реколта 2018 година еди-

нодушно беше избран Иван 
Костов. Победителите както 
и всички останали наградени 
получиха грамоти, материал-
ни награди и сувенири.

Въпреки студеното време 
настроението беше припов-
дигнато, като за това се по-
грижиха жените от фолклор-
на група „Здравец“ към Клуб 
на пенсионера 3 - град Гене-
рал Тошево под съпровода 
на Йордан Дяков (акордеон) 
и Дони Колев (гайда).

Денят на лозаря - Трифон 
Зарезан е посветен на тру-
да и любовта на българите 
към лозата, гроздето и вино-
то. Смята се, че след зимния 
слънчев кръговрат Трифон 
Зарезан е първият пролетен 
празник, чиято обредност с 
инициален стопански харак-
тер се изпълнява сред при-
родата. Според българския 
обичай в празничния ден 
селските стопани отиват ра-
но сутрин на лозето с омесе-
на за целта питка, печено пи-
ле напълнено с ориз и вино. 
След като подрежат лозата 
на 3 места, я поливат с до-
несеното вино, избират един 
мъж за цар на лозята, накич-
ват го с венци и го повеждат 
към селото с много музика и 
танци.

„Попитай кмета“
Общинска администрация 

Генерал Тошево кани всички 
граждани, които имат въпро-
си и предложения към кмета 
на Общината и неговия екип, 
на публична среща „Попитай 
кмета”. Тя ще се проведе на 
28 февруари (четвъртък), от 
10:30 часа в Клуб на пенси-
онера „Кураж“ на ул. „Васил 
Левски“ (улицата на услуги-
те).

Целта на кампанията „По-

питай кмета” е чрез диалог 
да направи гражданите ре-
ални участници в управле-
нието. В рамките на ежеме-
сечната среща те ще могат 
да отправят питания и пред-
ложения към кмета на Об-
щината и неговите замест-
ници. Въпроси ще могат да 
се задават и предварител-
но. Адреси за изпращане: 
mail@toshevo.org или на тел: 
0887/820611.

Страхотни стихове в
конкурса за любов и вино

Навръх 14 февруари, праз-
ничният ден на влюбените и 
на винарите, НЧ „Светлина - 
1941“ - град Генерал Тошево 
обяви победителите в лите-
ратурния конкурс „Вино и лю-
бов, любов и вино“.

По традиция всяка годи-
на интересът към предизви-
кателството е голям, участ-
ващите са от цялата стра-
на, а победителите се обявя-
ват по време на ритуалното 
зарязване на лозите в дома 
на произволно избран сто-
панин. Паралелно с имена-
та на авторите на най-добри-
те стихове и самите произве-
дения, в празничния ден ста-
ва ясно и кои са най-големи-
те майстори-винари, пригот-
вили най-хубавото вино през 
миналата година.

В поетичния конкурс се 
включиха 12 автора от ця-
лата страна. В своите произ-
ведения творците майстор-
ски са уловили общата тън-
ка граница между любовта и 
виното и вплели тази нишка 
в чувствени и дълбоки сти-
хове. Истинска житейска ис-
тория или просто поредната 
фантазия вдъхваха живот на 
мастилото върху белия лист. 
И това логично затрудни жу-

рито. Независимата коми-
сия в състав: Кина Иванова 
- председател и Маргарита 
Великова и Станислава Вла-
сева - членове, беше изпра-
вена пред непосилната за-
дача да отличи най-добрите 
стихотворения.

Все пак напълно едино-
душно на първо място бе-
ше класирано стихотворе-
нието на Христина Борисо-
ва от град Севлиево „До кап-
ка“ (стихотворението може 
да прочетете на 4 страни-
ца). Втора награда взе сти-
хът „Душата ти опива като 
вино“ на Кина Маринова от 
град Силистра. На почетно-
то трето място журито награ-
ди Мариана Стоянова също 
от град Силистра за стихо-
творението „Приказно за лю-
бовта и виното“. За съжале-
ние нито една от трите дами 
не присъства на тържество-
то, но организаторите пое-
мат отговорността да изпра-
тят наградите на отличените 
автори.

На церемонията по връ-
чване на наградите бяха раз-
дадени и два поощрителни 
приза - на Дора Ефтимова от 
Горна Оряховица и на Мария 
Радева от Генерал Тошево.

От сърце за сърце
Община Генерал Тошево е поредната 

община, в която ще има място за събиране 
на пластмасови капачки.

Само няколко часа след поставянето на сърцето за капач-
ки, то вече беше наполовина пълно

Официално от 14 февруа-
ри и в Генерал Тошево има 
метален контейнер с форма 
на сърце, в който ще се съ-
бират капачки за благород-
на кауза. Кметът на община-
та Валентин Димитров беше 
сред първите, които пуснаха 
пластмасови капачки в „сър-
цето“, което се намира в парк 
„Стефан Тошев“, зад СУ „Ни-
кола Й. Вапцаров“. Той отбе-
ляза, че добруджанци умеем 
да помагаме и затова тряб-
ва да сме съпричастни при 
подобни инициативи. „Рад-
вам се, че така се засилва и 
екологичното усещане, око-
ло нас да има по-малко отпа-

дъци или пък тези, които сме 
генерирали да отидат на пра-
вилното място“, добави още 
той.

Събраните до 13 април ка-
пачки ще бъдат предадени 
на неправителствена органи-
зация във Варна, като сума-
та, получена за тях, ще оти-
де за закупуване на специа-
лизирана апаратура за деца 
в АГ - Болница-Варна и Ок-
ръжна Болница-Варна, къ-
дето се намира най-голямо-
то детско хирургично отделе-
ние. Целта е по този начин да 
се обезпечат нуждите на дет-
ското здравеопазване в Се-
вероизточна България.

Ак ц е н т и:
	Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“ - 2 стр.
	Добруджа не се предава - 2 стр.
	На вниманието на работодателите  - 3 стр.
	„Усещане за любов“ - 4 стр.

На 14 февруари кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров заряза лозичка 
за берекет и здраве

Винар на годината - реколта 2018 година Иван Костов бе-
ше поздравен от кмета на общината Валентин Димитров
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Възможност за финансиране на културни дейности
През миналата седмица 

екип на Областен информа-
ционен център - Добрич (ОИЦ-
Добрич) запозна представите-
ли на читалищата от общини-
те Генерал Тошево и Балчик с 
електронното кандидатстване 
чрез Информационната сис-
тема за управление и наблю-
дение на средствата от ЕС в 
България (ИСУН 2020).

Информационната среща 
се проведе при голям интерес 
в заседателната зала на Об-
щина Генерал Тошево, съв-
местно с Местната инициатив-
на група „Балчик -Генерал То-
шево “.

Експертите от МИГ-а пред-
ставиха подмярка мяр-
ка 1305/7.8. „Изграждане на 
местна идентичност“ от Стра-

тегията за Водено от общно-
стите местно развитие. Допус-
тими кандидати са читалища 
и юридическите лица с несто-
панска цел, със седалище и 
адрес на управление на тери-
торията на общините Генерал 
Тошево и Балчик. Финансира-
нето е 100%, в границите от 4 
889,50 до 39 116 лева. Допус-
тими дейности са организира-

нето и провеждането на съби-
тия (празник, честване, фести-
вал и др.) с акцент върху не-
материалното наследство. 
Чрез реализираните дейнос-
ти ще се постигне опазването 
и популяризирането на нема-
териалното културно наслед-
ство, природните, културните 
и исторически дадености и ти-
пични местни изделия, проду-
кти и храни и тяхното развитие 
и предаване към следващите 
поколения.

С практически насоки беше 
разяснено подаването на про-
ектното предложение в моду-
ла „Е-кандидатстване“ - регис-
трация и създаване на потре-
бителски профил, попълва-
не и подаване на електронен 
формуляр, както и прикачва-
не на необходими приложения 
към него. Кандидатите имат 
24 часов достъп до формуля-
ра, който могат редактират, да 
го проверят за грешки и непо-
пълнени полета, да го запазят 
и прикачат приложенията към 
него. При електронно канди-
датстване, проектното пред-
ложение се подписва с вали-
ден квалифициран електро-
нен подпис (КЕП). Отчитане-
то, както и цялата комуника-
ция с Управляващия орган се 
осъществява отново чрез ИС-
УН 2020.

Достойни общественици
вече са почетни граждани

На последното заседание 
на Общински съвет - Генерал 
Тошево, проведено на 30 яну-
ари, беше взето решение да 
бъдат удостоени посмъртно 
с отличителен знак и звание-
то „Почетен гражданин на град 
Генерал Тошево“ Георги Ива-
нов Рашков и Георги Грудев 
Шивачев.

Георги Иванов Рашков е ро-
ден в град Балчик през 1903 
година и е починал през 1986 
година. Работи в Генерал То-
шево като печатарски работ-
ник и библиотекар. Специа-
лист по библиотечното дело 
в общината. Той е бил и пред-

седател и секретар на читали-
щето. Георги Иванов Рашков е 
първият редактор на вестник 
„Ленински зов“ (сега „Добру-
джански глас“).

Георги Грудев Шивачев е 
роден през 1926 година. От 
1948 година е библиотекар и 
драматичен писател. Ръково-
дител на Представителния са-
модеен сатиричен състав при 
НЧ „Светлина - 1941”. Лауреат 
на 5 републикански фестива-
ла. Основоположник и органи-
затор на Дните на хумора и са-
тирата провеждани от читали-
щето, от 1970 до 1992 година. 
Напуска ни през 1993 година.

Общински конкурс

„Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“
Първомартенската обред-

ност заема важно място в го-
дишния зимен цикъл, като с нея 
се отбелязва преходът от зи-
мата към пролетта. Преплита-
нето на белия и червения ко-
нец е стар народен обичай, но-
сещ вяра в утрешния ден, пре-
върнал се в символ на здра-
ве и дълголетие. Закичване-
то с мартеници на първи март 
е един от българските обреди, 
който няма аналог сред други 
народи. Извън българската ет-
ническа територия мартеници-
те се срещат само в някои об-
ласти на Румъния и Молдова, 
т.е. пак на места, където са жи-
вели или живеят по-компактни 
групи българи. Според етног-
рафски изследвания първите 
мартеници, предназначени за 
окичване на хората и на доби-
тъка, са били изработвани само 
от червен конец и са играели 
ролята на амулети. По-късно 

към червения конец започва да 
се усуква и бял. Символиката 
на тези два цвята е следната: 
от една страна бялото предве-
щава дълъг живот, а червеното 
- здраве и сила. От друга стра-
на червеният цвят се свързва 
с мъжкото начало, а белият - с 
женското. Тяхното свързване в 
едно е знак за хармония, разби-
рателство, взаимност.

В конкурса „Да сме бели и 
червени, като мартеничките за-
смени“ децата и учениците мо-
гат до участват и с мартеница 
изработена с помощта на мама, 
баба или на цялото семейство, 
като трябва само да изпишете 
името/имената и възрастта на 
останалия/останалите участ-
ник/участници. Материалите, 
които може да използват учас-
тниците са бяла и червена въл-
нена прежда, хартия, тради-
ционни материали за украше-
ния, като чесъна, който прогон-

ва злите сили, звънчета, кра-
тунки, пъстроцветни мъниста, 
малки парички, дори рисувани 
весели лица от картон, пласт-
маса и всичко останало.

Конкурсът ще се проведе в 
следните раздели:

1. Най-малка мартеница.
2. Най-голяма мартеница.
3. Изработване на тради-

ционна мартеница.
4. Най-оригинална мартени-

ца.
5. Обемна кукла.
6. Мартенско пано
Целта на конкурса е децата и 

учениците да научат повече за 
обредите, свързани с празни-
ка. Да изработят образци, съот-
ветстващи на българската тра-
диция, а също така децата да 
проявят творчество и оригинал-
ност.

За участие в конкурса се до-
пускат желаещите от всички 
училища и детски градини на 

територията на Община Гене-
рал Тошево. Организаторите 
си запазват правата за засне-
мане на мартениците, паната 
и обемните кукли участващи в 
конкурса.

Участниците ще бъдат раз-
делени във възрастови групи 
както следва:

І възрастова група - деца от 
детските градини

ІІ възрастова група - ученици 
от І-ви до ІV-ти клас

ІІІ възрастова група - учени-
ци от V-ти до VІІ -ми клас

Крайния срок за получаване 
на снимки с творбите на ваши-
те деца и ученици е 21.02.2019 
г. (четвъртък) до 17:00 ч. на e-
mail: crd_gt2010@abv.bg Кон-
курсни материали, подадени 
след крайния срок, няма да бъ-
дат допуснати за журиране. Ав-
торите на отличените творби 
ще бъдат уведомени своевре-
менно.

Форум за етерично-маслени култури

Семинар разкрива тайните
на високите добиви

На 27 февруари (сряда) от 
11:00 часа в Парк Хотел „Изи-
да“ - град Добрич ще се прове-
де безплатен семинар на тема 
„Високи добиви и качество при 
етерично-маслените култури“.

Форумът има за цел да от-
говори на въпросите: Защо ка-
чеството става и ще става все 
по-важен фактор за пазара на 
етерично-маслени култури? 
Как се постигат добри доби-
ви без да се прави компромис 
с качествените показатели на 
крайния продукт? Как сурови-
ната и маслата да бъдат реа-
лизирани на възможно най-до-
бра цена?

С всеки изминал ден и с на-
растването на площите, заети 
от този вид култури в Добру-
джа, тези теми стават все по-

важни за българските земедел-
ски производители. Поради та-
зи причина Еко Дарпол Бол-
канс събира в Добрич произво-
дители, преработватели и екс-
перти, за да обсъдят от какво 
именно зависи качеството на 
маслото при лавандулата, ма-
точината, белия равнец и оста-
налите все по-популярни в об-
ластта култури.

Симпозиумът ще постави ак-
цент върху възможностите за 
постигане на устойчиви добиви 
с високо качество при всички 
етерично-маслените култури. 
Ще бъде обърнато специално 
внимание на органиката като 
основа за повишаване на поч-
веното плодородие, а от там и 
на подобряване на крайния ре-
зултат при продукцията.

Добруджа не се предава!
Стотици хора от страната и чужбина 

помогнаха да се събере сумата за съдебната 
експертиза по делото на „Русгеоком“ ЕАД

Успешно приключи кам-
панията по набиране на 
средства във връзка с де-
лото срещу „Русгеоком” 
ЕАД. За пет дни през мина-
лата седмица дарители съ-
браха по сметките на три-
мата ответници по делото 
- инж. Иванка Казакова, Ай-
дън Яйя и д-р Дона Пикард, 
увеличената сума за изгот-
вяне на съдебно-техниче-
ска експертиза. Варненски-
ят апелативен съд опреде-
ли през януари нова, по-ви-
сока такса в размер от 20 
000 лв. (старата беше 1000 
лв.) за хонорари на вещите 
лица по делото. Според ма-
гистратите тримата трябва 

да внесат като депозит об-
що 5700 лв., а другата стра-
на - 13 300 лв.

Общо 6 600 лева бяха съ-
брани за съдебната експер-
тиза по делото. Помогна-
ли са не само добруджанци, 
но и стотици хора от цяла-
та страна и чужбина. Сред-
ства са дарили хора от До-
брич, Генерал Тошево, Ва-
рна, Пловдив, София, Шве-
ция, Германия, Великобри-
тания и САЩ.

Следващото заседание 
на делото е насрочено за 
пети март. Тогава се очаква 
съдът да разгледа и подгот-
вените от експертите съдеб-
но-технически експертизи.

 На 11 февруари в сградата 
на Общинска администрация се 
проведе заседание на Комисия-
та за разпределяне на субсиди-
ята между 24-те народни чита-
лища на територията на Об-
щина Генерал Тошево. В засе-
данието взеха участие пред-

седателите на читалищните 
настоятелства или техни упъл-
номощени посредници на на-
родните читалища от общината 
и Георги Георгиев - зам.-кмет ка-
то представител на Община Ге-
нерал Тошево. Комисията раз-
предели предоставената дър-

жавна субсидия за читалищата 
в размер на 427 050 лева, как-
то и допълнителната общинска 
субсидия в размер на 100 000 
лева. Предоставените бюджет-
ни средства за народните чита-
лища имат за цел да подкрепят 
и стимулират тяхната дейност.

КратКи 
новини

На 12 февруари около 
17:30 часа в град Генерал 
Тошево, дежурен полицей-
ски патрул е спрял за рутин-
на проверка лек автомобил 
„БМВ” с добричка регистра-
ция, управляван от 29-годи-
шен мъж от село Присад. При 
извършената справка е би-
ло установено, че водача уп-
равлява автомобила, без да 
притежава валиден документ 
за управление, тъй като той 
му е бил отнет с по-рано вля-
зло в сила наказателно поста-
новление. При извършения 
тест за употреба на алкохол, 
уредът е отчел наличието на 
1,31 промила в издишания от 
водача въздух. Мъжът е за-
държан за 24 часа. По случая 
е образувано бързо полицей-
ско производство.

Момент от среща на Областен информационен център с представители на читалища 
от общините Генерал Тошево и Балчик

Георги Рашков Георги Шивачев
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На основание чл. 44, ал. 

1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл. 124, чл. 125 ал.2 т.1 от 
Закона за горите и във връз-
ка с постъпило писмено 
предложение с рег.№ ИР-05-
07-1403/31.01.2019 г. от инж. 
Йорданка Найденова - ди-
ректор на ТП-ДГС Генерал 
Тошево,

ЗАБРАНЯВАМ пашата на 
селскостопански животни в 
горски територии през 2019 
год., в следните отдели и по-
дотдели горски територии-
държавна собственост на 
територията на община Ге-
нерал Тошево, както следва:

1. Землище с. Александър 
Стамболийски: 150 ж; 151 а, 
б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9; 152 д, е, 3, 4; 153 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10; 154 ю, я, а1, б1, в1, 
г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 10, 
11, 12; 1747 а; 1749 а; 1752 а; 
1758 а; 2023 а; 2024 а; 2071 
а; 2172 а;

2. Землище с. Балканци: 
156 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, 1; 389 г; 1807 а, б; 1809 б;

3. Землище с. Бежаново: 
154 б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 155 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8; 1706 а; 1707 а; 1709 а; 
1710 а; 1956 а; 2013 б;

4. Землище с. Василево: 
134 д, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 
з1, л1, н1, о1, 14, 15, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27; 1805 б;

5. Землище с. Великово: 
140 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 
2, 3, 4; 141 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 142 
г, е, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, 
ж1, з1, и1, к1, л1, 2, 3, 4, 10, 
11, 12, 13; 1780 а;

6. Землище с. Вичово: 
1625 а; 1660 д; 1661 б; 1662 
а; 1682 а;

7. Землище гр. Генерал 
Тошево: 126 а, б, в, и, к, л, 
м, п, ю; 127 з, п, ц, ч, 4; 380 б, 
в, г; 383 б, в; 1331 а, б; 1334 
а; 1342 а;1349 а; 1352 а, б, 
в; 1358 а; 1359 а; 1361 в, г, 
д, ж; 1363 б; 1395 а; 1400 б; 
1402 б; 1404 б; 1497 а; 1499 
е; 1523 а, б;

8. Землище с. Горица: 133 
г1, д1, и1, 28, 29, 33; 134 а, в, 
и1, к1, 1, 2, 24; 1852 а;

9. Землище с. Градини: 

1262 б;
10. Землище с. Дъбовик: 

119 м, н, п, у, ф, ш; 1295 а, б, 
в, г; 1296 а; 1304 б, в; 1306 б; 
1307 а, б; 1308 а; 1309 а, 
б; 1310 а; 1311 а; 1312 а, б, в; 
1379 а, б;

11. Землище с. Житен: 114 
б, л, п; 117 е, ж, 1231 а; 1233 
а; 1234 а ; 1236 а, 1247 б; 
1250 а; 1256 а; 1267 а;

12. Землище с. Зограф: 
122 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 
ш, щ, 1, 2, 3; 123 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 124 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2; 
379 м; 1287 а, 1289 а;

13. Землище с. Изворово: 
120 а, б, в, и, м, о, п, р, с, т, у, 
ф, ч, ш, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12; 121 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 378 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 
5; 1186 б; 1188 а, 1190 а; 1192 
а; 1194 а; 1201 д, е; 1203 а; 
1208 а; 1209 а; 1210 а; 1213 
а; 1221а, б; 1225 а; 1226 а; 
1257 а; 1258 а; 1525 б, г;

14. Землище с. Йовко-
во: 1529 а, б; 1531 б; 1533 а; 
1536 а;

15. Землище с. Калина: 
134 г, з, и, к, л, м, н, о, ф, х, 
ц, ч, ш, щ, е1, ж1, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 12, 16, 17, 18; 135; 136 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 137 а, б, в, г, 
и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3; 138 а, 
1, 2, 3; 1631 а; 1634 б; 1853 а; 
1855 а; 1856 а; 1864 а;

16. Землище с. Кардам: 
130 и, к, л, н, о, м; 381 з, 
382 в; 1491 а, б, в ; 1495 а, 
б; 1496 а; 1502 а, б; 1506 а, 
б; 1537 а; 1538 а, б; 1540 а; 
1547 б, 1542 а, б, в, г, д; 1543 
а, б; 1557 а; 1558 а; 1559 а; 
1561 а; 1562 б; 1576 б; 1579 
б; 1589 а; 1590 а;

17. Землище с. Конаре: 
156 н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 
ч, ш, щ, ю, 2; 1795 а; 1796 а; 
1801 а;

18. Землище с. Краище: 
112 л, о, п, р, т, у, 2, 3; 1174 
а; 1180 а; 1182 б; 1195 а; 1197 
а, 1199 а;

19. Землище с. Красен: 113 
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 
ц, ч, ш, щ, ю, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14; 115 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, т, 1, 2, 
3, 4, 5; 1141 б, 1142 а; 1145 а; 

1147 а; 1149 а, б; 1151 а; 1154 
б; 1159 а; 1252а;

20. Землище с. Къпиново: 
121 л, м, 6, 7, 8; 1210 в, 1324 
а; 1335 а, 1337 а, б; 1338 а ,б, 
в; 1339 а, б, в, 1; 1382 б; 1383 
б; 1384 а, б; 1386 б, в; 1390 б; 
1391 б; 1393 а;

21. Землище с. Лозница: 
101 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7; 102 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 103 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 
с, т, 1, 2, 3, 4, 5; 104 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 105 а, б, в, г, д, ж, з, 
1, 2; 106 3; 110 а, б, в, г; 375 
е, ж; 1102 а, 1; 1103 а; 1104 а; 
1105 а, б;

22. Землище с. Люляково: 
1420 а, б, в; 1421 в; 1423 б, 
г, д, е; 1424 а; 1433 б; 
1436 а, 1437 в; 1439 а; 1440 
а;

23. Землище с. Малина: 
1939 б; 1943 г; 1945 а, б, в, г, 
д; 1946 в;

24. Землище с. Огражден: 
128а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5; 129 а, б, 
в, г, д, е, ж, з; 1469 а; 1470 а; 
1483 а; 1484 а; 1488 а;

25. Землище с. Петлеш-
ково: 1824 б; 1901 в; 1910 
б; 1912 б, в; 1913 а; 1914 
а; 1917 а, е; 1920 а; 1929 а; 
1934 д; 1935 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л;

26. Землище с. Пленимир: 
125 и, к, м, н, о, ц, ч, а1, в1, 
г1, 2, 4, 5; 1466 в, г; 1891 а; 
1892 а;

27. Землище с. Преселен-
ци: 133 в, г, д, е, ж, з, н, с, т, 
у, ф, х, щ, я, к1, п1, р1, с1, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 
32; 387 б; 1429 а; 1837 а, б, 
1; 1881 в;

28. Землище с. Пчеларо-
во: 1298 б, 119 б;

29. Землище с. Писарово: 
1406 а; 1408 а, 1413 а; 1414 
а; 1419 а;

30. Землище с. Рогозина: 
131 т, ф, ч; 1592 а; 1596 а; 
1597 г, д, е; 1650 б; 1653 а; 
1658 б; 1660 а; 1694 а, б, г ; 
1695 б; 1715 а; 1719 а;

31. Землище с. Росен: 112 
а, б, в, г, е, и, к, м, н, 1; 113 
а, б, в, ж, з, 1, 2, 3, 4; 1167 а; 
1172 а; 1176 а; 1177 б; 1179 

а;
32. Землище с. Росица: 34 

щ; 106 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, н, о, п, 1, 2; 107 а, б, в, г, 
д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 108 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 109 а, б, 
в, г, д, е, ж, 1, 2; 110 д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3; 111 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
1, 2, 3, 4; 157 а, б, в, г, 1, 2, 3; 
1107 а; 1108 а; 1109 а; 1113 а, 
б; 1115 в; 1119 а; 1120 а; 1121 
б; 1122 а, б; 1123 а, б, в; 1124 
а; 1125г; 1126 б; 1129а, б, в;

33. Землище с. Сираково: 
142 у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 
б1, г1, 5, 6, 7, 8; 143 б, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4; 145 
п; 146 м, о; 1603 б; 1783 а; 
1784 в;

34. Землище с. Сноп: 169 
а; 1243 б, в; 1261 а;

35. Землище с. Сняго-
во: 381 в; 1501 а; 1502 а, б, 
в; 1503 а; 1504 а; 1508 а, б; 
1510 а; 1516 б; 1522 б; 2071 
а;

36. Землище с. Спасово: 
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 
с, 5, 6; 132 а, б, в, г, д, е, п, 
1, 2, 3; 152 а, б, в, г, 1, 2; 385 
з; 1668 г; 1669 а, в; 1675 б; 
1677 а; 1678 а; 1681 
б; 1688 а; 1700 а; 1701 а; 
1714 а; 1721 а, б; 1728 в; 
1729 в; 1737 а; 1739 а, 1, 2; 
1741 а;

37. Землище с. Средина: 
139а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, 2, 3, 4, 5, 6, 7, л, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 
5, 6, 7, 8, 9; 140 л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 5, 6, 7, 
8, 9; 388 б; 1790 а;

38. Землище с. Сърнино: 
145 з, к; 146 з, х; 147 и, л, 
о; 148 ж, т, з, к, р; 149 л, п; 
1743 а; 1746 а; 1764 б; 1765 
а; 2170 б;

39. Землище с. Узово: 169 
л, м; 1217 а; 1218 а; 1273 а, 
в; 1274 а; 1276 б, в;

40. Землище с. Чернооко-
во: 1571 б; 1581 а; 1582 б; 
1586 а; 1597 а; 1607 а; 1618 
а; 1622 а; 1629 а; 1636 а, б; 
1637 а, б; 1638 в; 1641 в; 
1642 а; 1644 а; 1649 б; 1645 
б;

Настоящата заповед да се 
сведе до знанието до на Ре-
гионална дирекция по горите 
Варна, РИОСВ Варна, как-
то до кметовете и кметски-
те наместници по населени-
те места за сведение и из-
пълнение.

Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал 

Тошево

На вниманието на работодателите!
Дирекция “Бюро по труда” 

- град Генерал Тошево уве-
домява безработните лица 
от община Генерал Тошево, 
че към 01.02.2019 г. разпо-
лага с финансови средства 
за сключване на договори за 
стимулиране на мобилност-
та по насърчителни мерки от 
Закона за насърчаване на за-
етостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на 
териториалната мобилност 
на безработните лица на-
сочени/наети на работа из-
вън границите на населеното 
място по местоживеене (чл. 
42 от ЗНЗ). Средства в лв.:

За ежедневни транспортни 
разходи от и до месторабота: 
до 50 % от действително на-
правените разходи за период 
до 12 месеца.

За представяне пред рабо-
тодател: еднократно до 112 
лв. (чл. 42 ал. 2 от ЗНЗ).

За разходи за такси за дет-
ски ясли, детски градини, на-

ем на жилище, такси за полз-
ване на интернет при започ-
ване на работа по трудово 
правоотношение на пълно 
или непълно работно време 
в населено място, отстоящо 
на повече от 50 км от насе-
леното място по настоящ ад-
рес: до 200 лв. месечно (чл. 
42, ал. 3 от ЗНЗ).

* * *
Дирекция “Бюро по труда” 

- град Генерал Тошево про-
вежда процедури за канди-
датстване на работодатели 
за преференции по програ-
ми и насърчителни мерки за 
заетост и обучение на безра-
ботни лица. Дирекцията уве-
домява работодателите от 
община Генерал Тошево, че 
разполага с финансови сред-
ства за сключване на догово-
ри за ползване на програми 
и насърчителни мерки за за-
етост и обучение по Закона 
за насърчаване на заетостта 
(ЗНЗ) през февруари 2019 г., 

както следва:
Мерки за насърчаване на 

работодателите, които раз-
криват работни места и на-
емат:

• безработни лица на пър-
вите 5 работни места разкри-
ти от работодатели - микроп-
редприятия (чл. 50 от ЗНЗ) - 
свободни средства - 3585,00 
лв.;

• безработни лица - самот-
ни родители (осиновители) 
и/или майки (осиновителки) 
с деца до 5-годишна възраст 
(чл. 53 а от ЗНЗ) - свободни 
средства - 3552,00 лв.;

• безработни над 55-го-
дишна възраст (чл. 55 а от 
ЗНЗ) - свободни средства - 
3824,00 лв.;

• продължително безра-
ботни лица (чл. 55 в от ЗНЗ) - 
свободни средства - 9004,00 
лв.;

• безработни лица с непре-
къснато поддържана регис-
трация не по-малко от 6 ме-

сеца или безработни лица до 
24-годишна възраст, или без-
работни над 50 години, или 
безработни лица с основно 
и по-ниско образование (чл. 
51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни 
средства - 5735,00 лв.;

• безработни лица с трай-
ни увреждания (чл. 51, ал. 2 
от ЗНЗ) - свободни средства 
- 3393,00 лв.

Работодателите могат да 
кандидатстват и за свобод-
ните средства, с които Ди-
рекция „Бюро по труда“ - 
град Генерал Тошево разпо-
лага за обучение на възраст-
ни по заявка на работодател 
по реда на чл. 63 от ЗНЗ (по 
реда на чл. 63 от ППЗНЗ) за 
4028лв.

Допълнителна и конкрет-
на информация може да се 
получи в: Дирекция “Бюро 
по труда”, град Генерал То-
шево, ул. „Васил Априлов” 
№14а, както и на тел. 05731- 
4515, 0882824939.

О Б Я В Л Е Н И Е
Звено „АННСР“ при Об-

щина Генерал Тошево обя-
вява съгласно чл. 129, ал. 
2 и 5, във връзка с чл. 136, 
ал. 1 от ЗУТ Заповед №087 
от 04.02.2019 година за 
одобряване на изменение 
на Подробен Устройствен 
План - План за Регулация 
(ПУП-ПР), обхващащ УПИ 
III-790 в квартал 81 по пла-
на на село Кардам, общи-
на Генерал Тошево. Ново-
избраният урегулиран по-
землен имот е със следни-
те идентификатор и площ: 
УПИ III-790 с площ 3000 
кв.м.

* * *
Звено „АННСР“ при Об-

щина Генерал Тошево обя-
вява съгласно чл. 129, ал. 
2 и 5, във връзка с чл. 136, 
ал. 1 от ЗУТ Заповед №079 
от 01.02.2019 година за 
одобряване на изменение 
на Подробен Устройствен 
План - План за Регулация 
(ПУП-ПР), обхващащ УПИ 
V-20 и УПИ VI-20 в квартал 
7 по плана на село Балкан-
ци, община Генерал Тоше-
во. В резултат на изменени-
ето се образува нов позем-
лен имот: УПИ XVIII-212 с 
площ 3190 кв. м. при запаз-
ване на предназначението 
на имота за ниско жилищно 
строителство (Жм).

* * *
Звено „АННСР“ при Об-

щина Генерал Тошево обя-
вява съгласно чл. 129, ал. 
2 и 5, във връзка с чл. 136, 
ал. 1 от ЗУТ Заповед №086 
от 04.02.2019 година за 

одобряване на изменение 
на Подробен Устройствен 
План - План за Регула-
ция (ПУП-ПР), обхващащ 
УПИ I-общ и УПИ II-общ в 
квартал 31 по плана на се-
ло Къпиново, община Гене-
рал Тошево. В резултат на 
изменението се образуват 
два нови имота: УПИ IX-
общ с площ от 1130 кв. м. и 
УПИ X-общ с площ 760 кв. 
м. при запазване на пред-
назначението на имотите 
за ниско жилищно строи-
телство (Жм).

* * *
Звено „АННСР“ при Об-

щина Генерал Тошево обя-
вява съгласно чл. 124б, ал. 
2 от ЗУТ Заповед №078 от 
01.02.2019 година за до-
пускане на изготвяне на 
Подробен Устройствен 
План - План за Регулация 
и Застрояване (ПУП-ПРЗ), 
обхващащ УПИ XXII-1361 
и УПИ XXIII-озел. в квар-
тал 52 по плана на град Ге-
нерал Тошево, община Ге-
нерал Тошево, с цел про-
мяна на вътрешната регу-
лационна граница между 
имотите и установяване на 
режим за застрояване на 
новообразуваните имоти, а 
именно: УПИ XXXV-1361 и 
УПИ XXXVI-1361, собстве-
ност на Петър Неделчев 
Димитров и …

Заповедите са в Общин-
ска администрация - Гене-
рал Тошево, звено „АНН-
СР“, стая 412, където же-
лаещите могат да се запоз-
наят с тях.

Покана за събрание
ТД „Добруджанец”, град 

Генерал Тошево, обл. До-
брич ще проведе годиш-
но отчетно събрание на 
22.03.2019 г. от 18:00 ч в 
Залата на Клуба на инва-
лида - Улицата на услу-
гите при следния дневен 
ред:

1. Отчет за работата на 
УС на ТД „Добруджанец” 
за 2018г;

2. Отчет на Контролния 
съвет за работата на УС 
за 2018г;

3. Приемане на членове 
в ТД „Добруджанец”;

4. Приемане на Програ-

ма за работата на ТД през 
2019 г. и бюджет за нейно-
то осъществяване;

5. Разисквания по горни-
те точки и вземане на ре-
шения;

6. Избор на делегат за 
участие в Извънредния 
конгрес на БТС;

7. Разни.
При липса на кворум от 

50% + 1 членове на ТД, съ-
бранието ще се проведе с 
1 час по-късно на същото 
място.

   УС на 
ТД „Добруджанец”

  Генерал Тошево

Общо отчетно събрание
На основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ, Управителни-
ят съвет на Сдружение 
с нестопанска цел „Фут-
болен клуб „СПОРТИСТ 
2011” - град Генерал То-
шево свиква редовно го-
дишно Общо отчетно съ-
брание на сдружението, 
което ще бъде проведено 
на 20.03.2019 г. в 18:00 ча-
са, в сградата на Стадион 
„Спортист” - град Генерал 
Тошево, при следния дне-
вен ред:

1. Приемане доклада 
с отчета на Управител-
ния съвет за дейността на 

сдружението през 2018 г.
2. Обсъждане целите 

и стратегията за разви-
тие на сдружението. При-
емане основните насоки и 
програми за дейността на 
сдружението през 2019 г.

3. Приемане бюджета 
на сдружението за 2019 г.

4. Разни.
При липса на кворум, 

Общото събрание ще се 
проведе в същия ден, на 
същото място и при същия 
дневен ред от 19:00 часа.

Председател на УС 
на СНЦ „Футболен клуб 

„СПОРТИСТ 2011”

З А П О В Е Д
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Нова година с едно ново неустоимо предложение от натурал-
ни сокове „Ботаника”. Вземете 3 литра 100% натурален ябъл-
ков сок в кутия на нова изкушаваща цена от 4 лева (стара цена 
– 4.80 лева)! Цената за опаковка без кутия пък е 3.80 лв. Допъл-
нителни отстъпки за клиен-
ти на едро. 

Осигурете си чаша здра-
ве всеки ден с нашите пло-
дови сокове. Сто процен-
та натурални, без добавени 
захари, консерванти и ста-
билизатори. Истински вкус, 
който зарежда и тонизира 
организма, на изключител-
но изгодна цена. 

Очакваме вашите заявки 
(на едро и дребно, както и 
на ишлеме) на тел. 089/050-
555. Посетете ни и на мяс-
то в производствената база 
в Генерал Тошево!

Бъдещето е в отоплението на газ - икономично и екологично

Каква е равносметката 
за отминалата 2018 г. за 
„Добруджа газ“ АД - финан-
совите резултати, нови 
абонати, нови трасета?

- Предходната година за-
върши с 9 000 лв. печалба. 
След апортиране на 78 000 
лв. от Общината в дружество-
то за изграждане на разпре-
делителни газопроводи и га-
зопроводни отклонения, га-
зоразпределителната мре-
жа беше увеличена с 975 м. 
съответно: по улиците „Иван 

Вазов“, „Димитър Благоев“, 
„Александър Стамболийски“, 
„Станьо Милев“, „Петко Д. Пе-
тков“ и „Васил Априлов“. Та-
ка бяха присъединени об-
що 50 абоната/потребява-
щи/ - 3 обществено адми-
нистративни и 47 битови. 
Като обобщение бих казал, че 
годината беше много добра и 
цифрите по-горе го доказват.

Има ли интерес от жи-
телите на града към си-
ньото гориво, колко са към 
момента подадените мол-

би за присъединяване към 
нас?

- Интерес има, показател-
но за това е броят постъпи-
ли молби/заявления/ за при-
съединяване - 262, от кои-
то 95 са потенциални потре-
бители, понеже до тях вече 
има изградени газопроводи 
и отклонения. Към останали-
те 167 проблемът е отдале-
чеността им от газоразпре-
делителната мрежа, което и 
ще бъде обект на последва-
щи изграждания на основни 
газопроводи с цел обхваща-
не на всички части на града. 
Община Генерал Тошево ка-
то мажоритарен собственик 
на „Добруджа газ“ АД и Съве-
тът на директорите на друже-
ството обаче провеждат из-
ключителна социална поли-
тика, приоритетно насочена 
към битовите потребители, 
като цената там е с малко над 
20% по-ниска от тази при ос-
таналите доставчици на си-
ньо гориво в страната. Обез-
ателно трябва да се отбе-
лежи и фактът, че цената 
на природния газ в общи-
ната е без алтернатива в 
цяла България и това до го-

ляма степен се дължи имен-
но на социалния компонент в 
управлението на дружеството 
и Общината.

Защо въпреки този оп-
ределено по-икономичен, 
удобен и по екологичен на-
чин на отопление, хората 
все още предпочитат да 
се отопляват с твърдо 
гориво или електричест-
во?

- Според нас основният 
проблем е чисто финансов. 
Не всеки може да си позво-
ли инвестицията за изгражда-
не на битова инсталация. Но 
пък и малко от хората са за-
познати с алтернативите за 
газифициране на дома си или 
пък имат резерви към този 
тип отопление. Не навсякъ-
де е задължително да се ку-
пува газов котел и да се пра-
ви инсталация с радиатори и 
тръби. Има чудесна възмож-
ност за инсталиране на га-
зови конвектори, като при 
този вариант инвестици-
ята е близо три пъти по-
евтина. Затова насърчава-
ме хората да търсят диалог с 
нас и да се информират от из-
вора за всичко онова, което ги 
интересува. Категорично зая-
вяваме, че отопление със си-
ньото гориво е много по-ико-
номично и практично. Надя-
ваме се рекламната кампа-
ния, която ще стартира в ско-
ро време, също да даде ре-
зултат.

Много от хората не са 
запознати с процедурите 
по присъединяването към 
газопреносната мрежа на 
„Добруджа газ“ АД.

- Желаещите да бъдат при-
съединени към газопреносна-
та мрежа на „Добруджа газ“ 
АД следва да подадат заяв-
ление в офиса на дружество-
то, който се намира в сграда-
та на бившето АПК, ет. 4, сре-
щу Районна прокуратура. Там 
нашите служители ще окажат 
пълно съдействие на заин-
тересованите лица с всичка-
та необходима информация. 
След разглеждане на заявле-

нията, всеки кандидат ще по-
лучи отговор за техническата 
възможност за газифициране 
в района, в който живее. Пре-
димство ще имат желаещите, 
в чиито райони вече има из-
градена газопреносна мре-
жа. Допълнителна информа-
ция може да получи всеки в 

офиса на „Добруджа газ“ АД, 
на официалния сайт www.
dobrudjagas.my.contact.bg или 
на телефон 05731/20-31.

За настоящата година 
Община Генерал Тошево 
ще апортира в дружество-
то 100 000 лв. за разширя-
ване на газоразпредели-
телната мрежа. Колко ули-
ци ще засегне програмата 
Ви за 2019 година?

- Предвид апортната внос-
ка от 100 000 лв. от Общи-
на Генерал Тошево за насто-
ящата 2019 година друже-
ството възнамерява да раз-

шири газоразпределителната 
мрежа, като изгради разпре-
делителни газопроводи и от-
клонения по следните улици: 
„Ивайло“, „Камчия“, „Венко 
Ангелов“, „Черно море“, „Ва-
сил Априлов“, „Владимир Ко-
маров“, „Калиакра“, „Бачо Ки-
ро“, „Поп Андрей“, „Асен Зла-

таров“ и „Мичурин“.
Какви цели си поставя-

те през настоящата 2019 
година?

- В близките месец-два 
трябва да приключим проек-
тите от 2018 г. Към момен-
та сме възложили проекти-
рането на посочените ули-
ци, като последващо е и тях-
ното изграждане преди отоп-
лителния сезон. Основната 
ни цел е разширяване на га-
зоразпределителната мре-
жа. Трябва да присъединим 
колкото се може повече нови 
клиенти - битови и стопански.

„Усещане за любов“
Какво е „Свети Вален-

тин“ без любовна музи-
ка, червени балони, плю-
щени играчки и много 
сърца? На практика то-
ва са най-разпознава-
емите символи на Деня 
на влюбените - 14 фев-
руари. Символи без които 
не може да протече нито 
едно събитие в този ро-
мантичен ден. Така бе-
ше и на празничния кон-
церт „Усещане за любов“, 
който Общински младеж-
ки съвет организира съв-
местно с Община Генерал 
Тошево по повод Деня на 
влюбените. Събитието се 
проведе на 13 февруари 
пред препълнената зала 

в НЧ „Светлина - 1941“.
По време на вечерното 

шоу властваха споделе-
ните чувства, любовните 
ритми и нежните танци, с 
които децата от Общин-
ски младежки съвет се 
опитаха да създадат ед-
на уникална, но за съжа-
ление все по-рядко сре-
щана романтична атмос-
фера сред хората. В за-
тъмнената зала притих-
налата публика открива-
ше смисъла на любовта 
във всяко едно изпълне-
ние, всеки танц и всяка 
песен, достигайки за по-
реден път до личния из-
вод, че освен лудост, лю-
бовта е и магия…

До к А п к А
Пресъхнаха без вино бъчвите.
Избяга презглава и гроздоберът.
Цветът на вино сигурно е същият,
но помня го с вкуса от вчера.
По тъмно прикипяваше. И в него
звукът на зряло грозде се разпукна.
А аз отворих мрака на килията
на който неочаквано почука.
Избяга ли? Едва ли се посмееш
след котвата, с която те притеглих
към дъното заливано от обич
да слезеш с мен в безцветния ми делник.
И ти остана - врича се и слиза
надолу по въжета от коприна.
Поиска ми подслон - притихнал завет
след бродене в бодли. И сред коприва…
Сега плета, а нощем я доплитам
пътеката, с която те догонвам.
Дори и тук усещам, че се скита
духът ти по природа неуморен.
Избяга ли? Не си, защото имам
въжетата… но виното изтече.
Съня ти сит пресявам.
И стига - до капра сетна ти ми се обрече.

Христина Борисова

Изгодни оферти
НАЕМАМ земеделска 

земя в землището на об-
щина Генерал Тошево. Из-
плащам годишна рента в 
размер на 110 - 130 лева в 
зависимост от категория-
та и местоположението на 
земята. Телефон за връз-
ка: 0887/ 217 411.

ПРОДАВАМ изгодно 
дворно място с вода в 
квартал Пастир. Справки 

на тел. 0894/373-668.
ПРОДАВАМ апарта-

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

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

Изпълнителният директор на „Добруджа газ“ АД – Иван Иванов

Газифицирането на битовите домакинства е приоритет 
на общината 

   Отоплението с газ е ефективно и практично реше-
ние, както за апартаменти и фамилни къщи, така и за го-
леми жилищни, търговски и обществени сгради. То е мно-
го изгодно като цена за краен потребител и е най-еколо-
гично, в сравнение с останалите изкопаеми горива. Пре-
димства на отоплението с газ са редица, но най-важно-
то е бързата възвращаемост на вложените първоначал-
ни разходи, чрез икономия на енергия. Според официални 
данни първоначалната инвестиция в инсталация се из-
плаща за около две години. В момента в България само 83 
от 265 общини са газифицирани. Една от тях е и общи-
на Генерал Тошево. За разлика от Западна Европа, къде-
то половината от живеещите имат възможността да се 
отопляват по този начин, то у нас, достъп до природен 
газ има само 2% от населението. За всички теми, свърза-
ни с отоплението на бъдещето, разговаряме с Иван Ива-
нов – изпълнителен директор на „Добруджа газ“ АД


