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Валентин Димитров разписа договорите за
енергийно обновяване на още 9 сгради в града

Кметът на Община Гене-
рал Тошево Валентин Дими-
тров положи подписа си под 
договорите за енергийното 
обновяване на още 9 сгради 
в града - 5 жилищни и 4 ад-
министративни. Подписва-
нето на двата контракта се 
случи на 6 март в Министер-
ството на регионалното раз-
витие и благоустройството в 
София. Благодарение на то-
ва, въпросните 9 сгради ще 
бъдат енергийно обновени 
с европейски средства през 
следващите две години.

Средствата се осигуряват 
по мярка „Енергийна ефек-
тивност в периферните ра-
йони-2”, в рамките на При-
оритетна ос 2 „Подкрепа 
за енергийна ефективност 
в опорни центрове в пери-
ферните райони“ на ОП Ре-
гиони в растеж 2014-2020. 
Общата стойност на двата 
разписани договора е 2 424 
363 лв.

Първият проект на Общи-
на Генерал Тошево е „По-
вишаване на енергийната 
ефективност в обществени 
сгради, с адреси: ул. “Д. Бла-
гоев” № 6 - сградата на По-
жарна безопасност и защита 
на населението; ул. “Васил 
Априлов” №18 - Дирекция 
“Социално подпомагане”, ул. 
„Трети март“ № 8 А - Гранич-
но управление - град Гене-
рал Тошево и многофамил-
ни жилищни сгради, с адре-
си: ул. “Васил Априлов” № 2, 

ул. “Трети март” № 10“, в гр. 
Генерал Тошево“. Общата му 
стойност е 1 226 553, 5 лв., 
(в т.ч. участие от ГД ПБЗН - 
София - 26 643.30лв).

Второто проектно начина-
ние е „Повишаване на енер-
гийната ефективност в сгра-
дата на Районен съд - Ге-
нерал Тошево, ул. “Опъл-

ченска” № 1 и многофамил-
ни жилищни сгради в гр. Ге-
нерал Тошево, с адреси: ул. 
“Васил Априлов” № 4, ул. 
“Трети март” № 6 и ул. “Трети 
март” № 38“. Безвъзмездно-
то финансово обезпечаване 
на предвидените дейности е 
в размер на 1 197 809.94 лв. 
с ДДС.

Основните цели на про-
ектите са намаление на по-
треблението на електри-
ческа енергия чрез въвеж-
дане на енергоспестяващи 
мерки в сградите и постига-
не на по-чиста околна среда 
чрез намаляване на вредни-
те емисии на парникови га-
зове в атмосферата.

Почисти се банкета по пътната отсечка
между селата Красен и Житен

Няколко дни усилена рабо-
та бяха необходими на фир-
мата-изпълнител, за да се 
почисти пътя между селата 
Красен и Житен. Участъкът, 
който е част от общинска-
та пътна мрежа, поема дви-
жението от и за селата Кра-
сен, Росица и Росен, които 
през топлите месеци посре-
щат много хора, притежава-
щи къщи в региона.

Хубавото време позволи 
да бъде премахната буйната 
растителност, която създа-
ваше потенциална опасност 
за движението. Заедно с то-
ва бяха премахнати надви-
снали на пътя клони и дърве-
та. Тези действия са превен-
ция срещу нежеланите път-
нотранспортни произшест-
вия, които биха се създали 
от лоша видимост или сте-
снение на пътя, причинено 
от обраслата растителност. 
Така след акцията отсечка-
та ще може да се поддържа 
от специализираната общин-
ска техника за почистване на 
банкети, закупена през мина-
лата година.

Един от основните прио-
ритети в дейността на общи-
на Генерал Тошево през то-
зи период на годината е пре-
венцията на пътния риск и 

минимизиране опасността от 
бедствени или аварийни си-
туации. В тази връзка през 
последните години поетап-
но с общински средства се 

почистват общинските пъти-
ща, водосборните дерета и 
терените с висок процент на 
риск за жителите в населени-
те места.

Инициативата „Попитай
кмета“ се проведе за 37 път

На 28 февруари се проведе 
поредната 37 среща от иници-
ативата “Попитай кмета”. То-
зи път изнесената приемна на 
кмета на Община Генерал То-
шево Валентин Димитров се 
проведе в Клуб на пенсионе-
ра „Кураж“ в града.

В пенсионерския клуб, на-
миращ се на ул. „Васил Лев-
ски“, присъстваха много хора, 
които с интерес и нетърпение 
очакваха срещата. Гостуване-
то си на това място, кметът 
започна с традиционния отчет 
за извършеното от Общинска 
администрация през месец 
февруари. Вторият месец от 
новата година по традиция бе-
ше богат най-вече на култур-
ни събития и отчетът за свър-
шеното не беше никак кратък.

Като най-значим момент 
през февруари обаче Вален-
тин Димитров посочи стартът 

на Данъчна кампания 2019. 
Веднага след това градона-
чалникът разкри пред при-
състващите повече подроб-
ности около партньорството 
на Община Генерал Тошево в 
мащабен проект по Съвмест-
ната трансгранична програма 
„Черноморски басейн 2014-
2020“. Общината е подала три 
проектни предложения.

При одобрение на първо-
то от страна на Управлява-
щия орган 6 общини от чети-
ри държави - Румъния, Мол-
дова, България и Турция ще 
си сътрудничат при предо-
твратяване на кризисни ситуа-
ции. Община Генерал Тошево 
е в партньорство с още 5 об-
щини от Черноморския реги-
он по проект „Защита и обра-
зователна подготовка на граж-
дани“.

Продължава на 2 стр.
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Заседание на Общинския съвет 2 стр.
Десето издание на „Бялата лястовица“ 2 стр.
Неблагоприятна зима за есенните посеви 3 стр.
Прекрасен концерт за Трети март 4 стр.

Крат К и 
н о в и н и
В началото на месец фев-

руари се проведе област-
ния кръг на олимпиадата по 
български език и литерату-
ра за ученици от VII до XII. 
Месец по-късно станаха яс-
ни резултатите и допуснати-
те ученици до финалния На-
ционален кръг. Представя-
нето на децата от град Ге-
нерал Тошево за поредна 
година беше на много висо-
ко ниво, а Йоана Пламенова 
Пенева е класирана на пър-
во място при най-големите с 
оценка 5.50 и ще участва в 
Националния кръг. Със съ-
щата оценка при ученици-
те от XI клас на първо мяс-
то е класирана и Пламена 
Добринова Христова, коя-
то е от Генерал Тошево, но 
учи в ЕГ „Гео Милев“ - град 
Добрич.

* * *
На първи април от 18:00 

часа в НЧ „Светлина - 1941“ 
- град Генерал Тошево ще 
гостуват познатите имена от 
телевизионния екран Робин 
Кафалиев, Атанас Бончев и 
Таня Кожухарова с комедий-
ното си шоу „Аламинут“. Би-
летите са на цени от 7 лева 
и вече са в продажба. Пове-
че подробности за сценич-
ното шоу ще може да про-
четете в следващия брой 
на вестник „Добруджански 
глас“. В никакъв случай оба-
че не чакайте дотогава за да 
си купите билети, просто за-
щото вече може да са свър-
шили…

Единият договор обхваща 5 сгради - 3 административни и 
2 жилищни, а другият - 1 административна и 3 жилищни

Натовареността на петкилометровия участък през 
топлите месеци от годината наложи почистването му

Действията са превенция срещу нежеланите пътнотранспортни произшествия.

Кметът на Община Генерал Тошево полага подписа си под договора.
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На 7 март се проведе по-
редното редовно заседание 
на Общинския съвет. По от-
делните точки от дневния 
ред бяха взети следните ре-
шения:

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА във 
връзка с чл.7, ал.2 от Зако-
на за БППМН Общински съ-
вет Генерал Тошево прие-
ма доклад за дейността на 
МКБППМН - община Гене-
рал Тошево през 2018 годи-
на. Общински съвет Генерал 
Тошево упълномощава кме-
та на Общината да извърши 
последващите съгласно за-
кона действия по изпълне-
ние на настоящото решение.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от За-
кона за местното самоупра-
вление и местната админи-
страция, чл.26а, ал.1 и ал.2 
на Закона за народните чи-
талища, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Приема Годишна про-
грама за развитие на чита-
лищната дейност в Община 
Генерал Тошево за 2019 го-
дина.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за местно 
самоуправление и местната 
администрация, чл.8, ал.1 и 
чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 
от Закона за общинска соб-
ственост и 24а ал.5 от Зако-
на за собствеността и полз-
ването на земеделски земи, 
Общински съвет Генерал То-
шево реши:

1. Дава съгласие да бъдат 
отдадени под наем чрез търг 
с тайно наддаване за стопан-
ската 2019-2020г., земедел-
ски земи от Общински позем-
лен фонд, съгласно Прило-
жение №1, представляващо 
неразделна част от насто-
ящото решение.

2. Определя начални 
тръжни цени за отдаване под 
наем на земеделските земи, 
определени в т.1 както след-
ва:

Категория земеделска зе-
мя/цена: ІІ/108 лв.; ІІІ/108 лв.; 
ІV/108 лв.; V/108 лв.; VІ/108 

лв.; VІІ/71 лв.; VІІІ/71 лв.; 
ІХ/71 лв.; Х/71 лв.;

3. Възлага на Кмета на Об-
щината да предприеме необ-
ходимите действия - прав-
ни и фактически за провеж-
дане на публичен търг с тай-
но наддаване и сключване на 
договори за отдаване под на-
ем на имотите по т.1.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.12 от Закона 
за местното самоуправле-
ние и местната администра-
ция, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и 
чл.41, ал.2 от Закона за об-
щинската собственост, Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во реши:

1. Приема допълнения в 
Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите - общинска собстве-
ност за 2019 г., както следва:

Продажба на имот: село 
Кардам; Кв. 81; УПИ №III-
790, площ 3 000 кв.м., очак-
вани приходи: 13 500 лв.

2. Дава съгласие за про-
дажба на недвижим имот - 
частна общинска собстве-
ност, чрез публичен търг с 
явно наддаване, като одо-
брява предложената начал-
на тръжна цена, определена 
от оценител на имоти, впи-
сан в Публичния регистър на 
Камарата на независимите 
оценители в България, която 
е не по-ниска от данъчната:

Продажба на имот: се-
ло Кардам - дворно мяс-
то, представляващо УПИ 
№III-790, кв.81; площ 3 000 
кв.м.; №4331/22.02.2019г., 
вх.рег.№410, акт №147, том 
I, вписан на 22.02.2019г.; да-
нъчна оценка 11 223.00 лв.; 
начална тръжна цена 13 500 
лв.

3. Възлага на Кмета на об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите, съ-
гласно закона действия по 
управление и разпореждане 
с имотите - както правни, та-
ка и фактически.

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

местното самоуправление и 
местната администрация и 
във връзка с чл.8, ал.9, чл.36, 
ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, 
чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата 
за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с 
общинско имущество на об-
щина Генерал Тошево и във 
връзка с искане с вх.№УОС-
01-15-11207/17.09.2018г. от 
Айлин Тунчер Салиева, Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во реши:

1. Приема допълнения в 
Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с 
имотите - общинска собстве-

ност за 2019г., както следва:
Прекратяване на съсоб-

ственост: село Къпиново 
- пл.№83 в УПИ №IX-84, в 
кв.27; 390; Жилищно пред-
назначение; Очаквани при-
ходи по т.1 - 975.00 лв.

2. Дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността 
между община Генерал То-
шево и Айлин Тунчер Сали-
ева, с постоянен адрес: град 
Генерал Тошево, ул. “Вели-
ко Маринов“ №2, вх.А, ет.1, 
ап.2, чрез продажба част-
та на общината на Айлин 
Тунчер Салиева, а именно: 
Дворно място, представля-
ващо пл. №83, с площ 390 
кв. м или 0.3451 ид. ч. от УПИ 
№IX-84, целият с площ 1 130 
кв. м., находящо се в кв.27 по 
ПУП на село Къпиново, об-
щина Генерал Тошево, об-
ласт Добрич - частна об-
щинска собственост, съглас-
но АОС №4332/25.02.2019г., 
вписан в Служба по вписва-
ния град Генерал Тошево, с 
вх. рег. №499/28.02.2019г., 
акт №192, том I, при граници 
и съседи: Улица ОК 65 - 55 - 
ОК 54, УПИ №X-общ. и УПИ 
№VIII-общ.

3. Продажбата на имотa по 
т. IІ да бъде извършена по 
пазарна цена, в размер на 
975.00 (деветстотин седем-
десет и пет) лв., определена 
от оценител на имоти, впи-

сан в публичния регистър на 
Камарата на независимите 
оценители в България.

4. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съ-
гласно закона действия и 
сключи договор за продажба 
на общинския имот.

* На основание чл.21, ал.1 
т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, чл.100, ал.2, 
т.1 от Закона за лечебни-
те заведения, чл.192, чл.221 
т.1 и т.2 от Търговския закон, 
чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата 
за упражняване на правата 
върху общинска част на ка-

питала на търговските дру-
жества, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Дава съгласие Община 
Генерал Тошево да увеличи 
капитала на акционерно дру-
жество „Многопрофилна бол-
ница за активно лечение-До-
брич“ АД, ЕИК: 124141302, 
със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. 
„Панайот Хитов“ №24, чрез 
внасяне на парична внос-
ка на стойност 35 000 лева. 
След придобиване на акци-
ите, средствата да се израз-
ходват целево за закупуване 
на апаратура за нуждите на 
Отделението по гастроенте-
рология.

2. Средствата да се оси-
гурят от местни приходи 24-
06 „Приходи от наем земя” и 
да се отчетат в 7001 „Придо-
биване на дялове и акции и 
увеличение на капитала и ка-
питаловите резерви“ за уве-
личаване на дяловото учас-
тие на Общината.

3. Възлага на Кмета на Об-
щината Генерал Тошево и 
на представителя на Общи-
на Генерал Тошево в Общо 
събрание на „МБАЛ Добрич“ 
АД да извършат всички необ-
ходими действия - правни и 
фактически, във връзка с из-
пълнението на настоящото 
решение.

* На основание чл.21, 

ал.1, т.24 от ЗМСМА Общин-
ски съвет Генерал Тошево 
приема за сведение отчета 
на общинската комисия за 
обществен ред и сигурност 
за дейността и през 2018 го-
дина.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.7, ал.3, чл.8, а от Закона 
за местните данъци и такси, 
чл.47, ал.3 от Закона за об-
щинската собственост, във 
връзка с чл.26 от Закона за 
нормативните актове, Про-
тест №746/2018г. на Окръж-
на прокуратура - Добрич, Об-

щински съвет Генерал Тоше-
во реши:

1. Изменя Наредбата за 
реда и условията за устано-
вяване на жилищни нужди за 
настаняване под наем и раз-
пореждане с жилища от об-
щинския жилищен фонд, как-
то следва:

БИЛО:
Чл.39, ал.3 „Въз основа на 

решението на Общинския 
съвет Кмета на Общината 
издава заповед и я връчва 
на заинтересованото лице. В 
тримесечен срок от връчва-
не на заповедта се заплащат 
цената и дължимите местни 
данъци, такси и други раз-
носки, както и 2.5% режийни 
разноски по сметка на Общи-
ната.”

СТАВА:
Чл.39, ал.3 „Въз основа на 

решението на Общинския 
съвет Кмета на Общината 
издава заповед и я връчва 
на заинтересованото лице. 
В тримесечен срок от връ-
чване на заповедта се за-
плащат цената и дължимите 
местни данъци, такси и дру-
ги разноски по сметка на Об-
щината.”

БИЛО:
Чл.39, ал.5 ”Когато плаща-

нето не се извърши в опре-
деления срок, заповедта се 
отменя от Кмета на Община-
та и процедурата по продаж-

ба се прекратява”
СТАВА:
Чл.39,ал.5 се отменя
2. Възлага на Кмета на Об-

щина Генерал Тошево да из-
върши последващите, съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и във връзка с 
чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА 
Общински съвет Генерал То-
шево Реши:

1. Приема Отчет за изпъл-
нение на решенията на об-
щински съвет Генерал Тоше-
во за второто шестмесечие 
на 2018 година

* На основание чл.21, 
ал.3 и чл.26 ал.1 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация, 
Общински съвет Генерал То-
шево реши:

1. Изменя Правилника за 
организацията и дейността 
на Общински съвет Генерал 
Тошево, както следва:

БИЛО:
Чл.17 (1) Общинският съ-

вет определя размера на 
възнаграждението на пред-
седателя на съвета в зави-
симост от определената про-
дължителност на работното 
му време. Размерът на въз-
награждението при намале-
но работно време се опреде-
ля пропорционално на него-
вата продължителност, оп-
ределена от общинския съ-
вет. Размерът на възнаграж-
дението на председателя на 
общинския съвет не може да 
надвишава 50 на сто от въз-
награждението на кмета на 
общината.

СТАВА:
Чл.17 (1) Общинският съ-

вет определя размера на 
възнаграждението на пред-
седателя на съвета в зави-
симост от определената про-
дължителност на работното 
му време. Размерът на въз-
награждението при не нама-
лено работно време се опре-
деля пропорционално на не-
говата продължителност, оп-
ределена от общинския съ-
вет. Размерът на възнаграж-
дението на председателя на 
общинския съвет не може да 
надвишава 90 на сто от въз-
награждението на кмета на 
общината.

Десето юбилейно издание на фестивала „Бялата лястовица“
На 13 и 14 април в град Ге-

нерал Тошево ще се прове-
де десетото юбилейно изда-
ние на Детски фестивал „Бя-
лата лястовица“, организи-
ран от Община Генерал То-
шево и НЧ „Светлина - 1941“.

Фестивалът има за цел да 
покаже оригинални, тема-
тични и сюжетни произведе-
ния в различните жанрове на 
танцовото и театралното из-
куство, както и да даде въз-
можност за нови контакти и 
шанс за изява на значителен 
брой деца и млади хора.

* Танцово изкуство - фол-
клорни танци, танцово шоу, 
модерен танц, мажоретен 
танц, характерни танци и ла-
тиношоу;

* Театрално изкуство - 
драматичен театър и музика-
лен театър;

Във фестивала могат да 
участват танцови школи, 
формации и клубове при 
младежки домове, читали-
ща, училища и др.

Място и дати на провеж-
дане: НЧ „Светлина -1941”, 
град Генерал Тошево; 13 и 
14 април (събота и неделя) 

от 11:00 часа.
Срок за подаване на за-

явките за участие: 29 март 
2019 година

Програма на фестивала:
Първи ден - 13 април: Тан-

цово изкуство
Позволени танцови стило-

ве:

1. Модерен балет - съвре-
менни танци;

2. Характерни танци;
3. Мажоретни танци;
4. Танцово шоу;
5. Латино шоу;
6. Народни танци;
Възрастови категории и 

времетраене:

1. До 8 години - 1 танц до 
3 мин.

2. От 9 до 12 години - 2 
танца от 3 до 4 мин.

3. От 12 до 16 години - 2 
танца от 3 до 4 мин.

4. В направление „Българ-
ски народни танци” до 2 тан-
ца с времетраене от 5 до 6 

мин.
Малка група до 12 деца и 

голяма група над 12 деца.
Втори ден - 14 април: Теа-

трално изкуство
1. Драматичен театър;
2. Музикален театър;
Възрастови категории и 

времетраене: Няма възрас-
тови разграничения и брой 
на участниците. Времетрае-
не от 30 до 40 мин.

Музикалните носители на 
участниците да са на флаш 
памет или CD. Такса за учас-
тие: Всеки участник заплаща 
по 3.00 лева в деня на прис-
тигане в счетоводството на 
читалището. Начало на фес-
тивала: 13 април (събота) от 
11:00 часа. Присъждат се на-
гради за първо, второ и трето 
място в различните направ-
ления, групи и категории.

Наградите са осигурени 
от Община Генерал Тошево 
и НЧ „Светлина - 1941”. За 
справки и информация: ТЕЛ: 
05731/ 22-14, 0895 776216 и 
0895 776210. Факс: 05731/ 
25-05 - Община Генерал То-
шево, E-mail: svetlina_gt@
abv.bg.

Заседание на Общинския съвет

Крат К и
н о в и н и
В дните от изминалата 

седмица, в обхвата на всич-
ки 13 горски и 5 ловни сто-
панства към Североизточно 
държавно предприятие, са 
били съставени общо 31 ак-
та. 554 са били извършени-
те - 246 за добив на дървеси-
на и 200 - на превозни сред-
ства. Проверени са и 108 фи-
зически лица, 21 от които са 
ловци.

Общо 8 куб. м. нерегла-
ментирано добита дървеси-
на, е била задържана при 
извършени проверки на те-
риторията на ДГС „Генерал 
Тошево”. Горските служите-
ли са съставили на наруши-
телите два акта по Закона за 
горите.

* * *
Поредният урок по родо-

любие за Общински младеж-
ки съвет се проведе в първи-
те дни на месец март в Ис-
торически музей, град Гене-
рал Тошево. Там младежи-
те изгледаха презентацията 
„Пътят към свободата“ изгот-
вена от уредника в градския 
музей Станислав Димитров.Красотата и магията на танца винаги завладяват публиката на фестивала „Бялата ляс-

товица“
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За 37 път „Попитай кмета“
Продължава от 1 стр.
Проектът има за цел да по-

добри и развие доброволните 
услуги, за да се специализи-
ра административен персонал 
за управление на комуникаци-
ята при кризи, за разработва-
не информационни кампании, 
информиране на обществе-
ността и текущи упражнения 
за различни видове риск, съз-
даване на мрежа от трансгра-

ничен трансфер на ноу-хау за 
извънредни ситуации, опреде-
ляне на по-безопасна среда 
за населението. При одобре-
ние на проекта от Управлява-
щия орган ще бъде закупено 
специализирано оборудване 
за извънредни ситуации. То-
ва включва специализирано 
офроуд средство за екстрем-
ни ситуации (високо проходи-
ма кола), комплекти за пър-
ва помощ, техника за теренни 
медицински изследвания, по-
мощни средства - шини, кис-
лородни маски, реанимацион-
ни балони , инструменти, как-
то и презентационна техника. 
Другите два проекта са насо-
чени към развитие на култур-
но-историческия туризъм в 
общината.

По проектно предложение 
„Развитие и популяризира-
не на общото наследство“ са 
заложени и инфраструктур-

ни дейности - основен ремонт 
на Народно читалище „Дора 
Габе - 1940“ в село Дъбовик. 
Проектното предложение на 
Исторически музей - Генерал 
Тошево е „Отваряне на Кул-
турните прозорци към общо-
то наследство“ за получаване 
на модерно оборудване за ди-
гитализация на културно-исто-
рическото наследство.

Продължавайки с отчета 

си, кметът Валентин Дими-
тров изрази задоволство и от 
добре свършената работа по 
културния календар през ме-
сеца на любовта и виното. Об-
щински младежки съвет, съв-
местно с Община Генерал То-
шево, изнесе празничен кон-
церт за „Свети Валентин“, а 
на 14 февруари НЧ „Светлина 
- 1941“ и много граждани от-
празнуваха по стар български 
обичай празникът на лозарите 
- „Трифон Зарезан“. В същия 
ден в центъра на града беше 
поставено огромно сърце, в 
което да се събират пластма-
сови капачки, които да бъдат 
предавани за различни благо-
родни каузи. На 19 февруари 
тържествено беше отбеляза-
на 146-тата годишнина от ги-
белта на Васил Левски с по-
клонение пред паметника на 
Апостола в Централния град-
ски парк на Генерал Тошево.

Като значимо събитие кме-
тът Валентин Димитров опре-
дели и една новина, буквал-
но от последните дни на ме-
сеца. След близо двегодиш-
на борба Община Генерал То-
шево придоби собствеността 
върху бившата вече ЖП гара 
(в момента спирка), която се 
намира на бул. „Добри Орлов“ 
в града. Прилежащият терен, 
който е с площ от 598 кв. м, 

също става общинска соб-
ственост. Така, освен сграда 
на два етажа, със застроена 
площ от 319 кв. м., общината 
става собственик и на земята 
около емблематичната сгра-
да. Сградата ще бъде изцяло 
реновирана, като на втория 
етаж ще се обособят поме-
щения за нуждите на общин-
ска администрация. Съобраз-
но обществената потребност 
и изпълнението на транспорт-
ната схема на БДЖ, ще бъде 
запазена и обновена чакалня-
та за пътуващи, която в бъде-
ще ще се поддържа от Общи-
на Генерал Тошево.

Като предстоящо през ме-
сец март, кметът Валентин 
Димитров изтъкна няколко 
пункта: Събитията в първите 
дни на месеца, свързани с на-
стъпването на Баба Марта и 
Деня на самодееца на 1 март 
и Поклонението за 3 март - 

Национален празник на Бъл-
гария. Гостуването на Държа-
вен драматичен театър „Тър-
говище“ с постановката „Ма-
мино детенце“ и Заседани-
ето на Общински съвет ден 
по-късно (всички те вече се 
състояха).

Продължават дейностите 
по газифицирането на бито-
ви абонати в града. При до-
бро метеорологични усло-
вия ще започне асфалтиране-
то на улици от градската път-
на мрежа, както и освежаване 
на пътната маркировка и пе-
шеходните пътеки. На 6 март 
бяха подписани и договорите 
за енергийното обновяване на 
9 сгради в Генерал Тошево (5 
жилищни блока и 4 обществе-
ни сгради) по Оперативна про-
грама „Региони в растеж“ - ос-
новен акцент сред мартенски-
те дейности.

В края на срещата гостите 
имаха възможността да зада-
дат своите въпроси към кме-
та на Общината Валентин Ди-
митров. Най-голяма дискусия 
се получи около проблема с 
водоподаването в града през 
късните часове от денонощи-
ето - спирането на водата и 
липсата на налягане. Дискути-
рана беше и темата за необ-
ходимостта от изграждане на 
воден цикъл. Другите въпро-
си бяха от най-различно ес-
тество. Бяха засегнати про-
блемите с бездомните кучета 
в населените места от общи-
ната. Обсъдени бяха и липса-
та на пътни знаци на опреде-
лени места в града и полага-
не на необходима маркировка 
на други. Отворена беше тема 
и за възможността за изграж-
дане на парапет на стъпалата 
на пощата за по-лесен достъп 
на хората в третата възраст, 
както и за поставяне на пейки 
или седалки в сградата, за да 
могат гражданите да изчакват 
седнали определените услу-
ги. Коментирани бяха и случа-
ите на изоставени и вече рух-
нали частни имоти в селата и 
тяхното бъдеще.

По всички тях бяха даде-
ни изчерпателни отговори, а 
хората получиха гаранции, 
че всички проблеми, зависе-
щи от компетенцията на слу-
жителите на Общинска адми-
нистрация и лично от кмета, 
ще бъдат навременно разре-
шени.

Почина дядо Дамян
Единственият столетник 

в Община Генерал Тошево - 
дядо Дамян Желязков почи-
на на 1 март на 100-годишна 
възраст. Дядо Дамян от село 
Спасово е ветеран от Втората 
световна война. Всяка година 
на 9 май той приемаше гос-
ти от Общинска администра-
ция и Общински младежки съ-
вет по случай Деня на Евро-
па и победата над фашизма. 
Пред младежите дядо Дамян 
разказваше по някоя страхо-
вита история от фронта. За 
съжаление през последните 
години той загуби зрението и 
слуха си, въпреки сравнител-
но доброто си физическо със-
тояние.

На 25 октомври миналата 
година дядо Дамян отпразну-
ва своя стогодишен юбилей. 
В празничния ден тогава в къ-
щата на ветерана в село Спа-
сово се събраха много родни-
ни и приятели и културни дей-
ци. Кметът на Община Гене-

рал Тошево Валентин Дими-
тров също уважи празника на 
единствения столетник в об-
щината тогава.

Четири месеца след ка-
то навърши 100 години, дя-
до Дамян напусна този свят. 
Той остави след себе си ярка 
диря на един достоен човек, 
живял скромно и справил се с 
ужаса на войната.

Пригответе се за „Голямата усмивка“!
Във връзка с 1 април - Деня 

на хумора и шегата, Община 
Генерал Тошево и НЧ „Свет-
лина - 1941“ отправят пока-
на за участие в карнавалното 
шествие „Голямата усмивка“, 
което ще се проведе на 29 
март (петък) с начало 10:00 
часа на площад „Бялата ляс-
товица“, а при лошо време - в 
залата на читалището.

Целта на карнавала е да 
създаде много добро настро-
ение, чрез смях и шеги, защо-
то това е едно чудесно пре-
живяване, даващо простор на 
човешката фантазия.

Желаещите могат да участ-
ват групово и индивидуал-
но, задължително маскирани. 
Участието трябва да бъде по-
твърдено със заявка най-къс-
но до 25 март 2019 г.

На откриването на карна-
вала „Голямата усмивка“ ще 
има и специални гости. Във 
веселата суматоха на карна-
вала са включени конкурсите:

1. „Голямата усмивка“
2. Конкурс за рисунка - за 

деца тот 5 до 18 годишна въз-
раст, техника без ограниче-
ние, формат - не по-малък от 
30/40 см. Най-добрите рисун-

ки ще бъдат включени в из-
ложба, а номинираните за 1, 
2 и 3 място ще бъдат награ-
дени на 29 март по време на 
карнавала.

3. Конкурс за написване на 
хумористичен или сатиричен 
разказ, преразказ, анекдот 

или стихотворение. В конкур-
са се допускат само авторски 
материали до една страница. 
Възрастова граница - неогра-
ничена. Най-добрите, след 
оценка на журито, ще бъдат 
наградени по време на карна-
вала на 29 март.

Участниците в карнава-
ла „Голямата усмивка“ тряб-
ва да са пред читалището не 
по-късно от 09:30 часа на 29 
март (петък), заредени с пре-
красно настроение и много 
усмивки.

О Б Я В а
за приемане на военна служба след провеждане конкурс на 

лица завършили граждански средни или висши училища в 
страната и в чужбина

Със заповед № ОХ-176/15.02.2019 г. на министъра на отбраната 
на Република България са обявени за заемане след провеждане на 
конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища 
в страната и в чужбина, 185 (сто осемдесет и пет) вакантни длъж-
ности от състава на Сухопътни войски, както следва:

Военно формирование и дислокация/брой вакантни места:
В. Ф. 28610 - СОФИЯ - 5
В. Ф. 24150 - СТАРА ЗАГОРА - 5
В. Ф. 48430 - СТАРА ЗАГОРА - 5
В. Ф. 54230 - СТАРА ЗАГОРА - 10
В. Ф. 54140 - СТАРА ЗАГОРА - 5
В. Ф. 52740 - ХАСКОВО - 5
В. Ф. 54100 - ЯМБОЛ - 10
В. Ф. 34750 - КАРЛОВО - 40
В. Ф. 22160 - ПЛЕВЕН - 6
В. Ф. 42800 - ПЛЕВЕН - 10
В. Ф. 54060 - ШУМЕН - 7
В. Ф. 24600 - БЛАГОЕВГРАД - 1
В. Ф. 56040 - БЛАГОЕВГРАД - 4
В. Ф. 54990 - ВРАЦА - 7
В. Ф. 22220 - СЛИВЕН - 15
В. Ф. 52280 - АСЕНОВГРАД - 1
В. Ф. 38630 - АСЕНОВГРАД - 1
В. Ф. 52130 - АСЕНОВГРАД - 5
В. Ф. 36540 - АСЕНОВГРАД - 2
В. Ф. 52340 - АСЕНОВГРАД - 10
В. Ф. 42600 - МУСАЧЕВО - 10
В. Ф. 28330 - СМОЛЯН - 10
В. Ф. 46690 - ПЛОВДИВ - 10

Срок за подаване на заявленията - до 22.03.2019 година. Пове-
че информация може да получите от офиса за водене на военен от-
чет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както от сайтове-
те на: Централно военно окръжие: www.comd.bg и Министерство на 
отбраната: www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите 
за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. 
“Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необхо-
димите документи.

Интересът към поредната среща от инициативата „Попитай кмета“ отново беше голям.

През последните години участниците в карнавала стават все по-оригинални и атрактивни.

Неблагоприятна зима
за есенните посеви

Изминалата зима се оказа 
екстремно сушава и неблаго-
приятна за есенниците. Това 
заяви пред областните медии 
проф. Иван Киряков - завеж-
дащ секция „Селекция на зър-
нено-житните и бобовите кул-
тури” в Добруджанския земе-
делски институт край град Ге-
нерал Тошево.

По неговите думи, заради 
липсата на достатъчно сняг 
и дъжд регионът е с поне 100 
литра назад от средните мно-
гогодишни норми за есенно-
зимния период от 1953 годи-
на насам. Хубавото е, че фев-
руари и март са топли, има 
повърхностна влага и пшени-
ците продължават да братят. 
Ако в следващите седмици 
обаче не падне дъжд, есенни-
те посеви ще имат проблем, 
който ще доведе до изостава-
не в развитието, посочи уче-

ният.
Какво е състоянието на 

есенниците в Добричка об-
ласт ще стане ясно след 
предстоящото обследване на 
пшеничните масиви. То ще се 
проведе върху 10 % от пло-
щите от 18 до 22 март, съоб-
щиха от Областна дирекция 
„Земеделие” в Добрич. В об-
хода на полетата ще участват 
специалисти от Добруджан-
ския земеделски институт, 
експерти по растителна защи-
та, представители на Държа-
вен фонд „Земеделие” и спе-
циалисти по земеделие в об-
щините на областта.

По данни на Областна ди-
рекция „Земеделие” през ес-
ента в региона са засети 1 
280 420 дка с пшеница, 18 450 
декара ечемик, 3 230 дка три-
тикале и близо 190 000 дка 
рапица.
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Прекрасен концерт в навечерието на Трети март
показа, че българският дух е жив

С празничен концерт-спек-
такъл „За теб, Българийо“ НЧ 
„Светлина -1941“ , град Гене-
рал Тошево отбеляза Нацио-

налния празник на България - 
Трети март.

Гост на тържеството бе-
ше кметът на община Гене-

рал Тошево Валентин Дими-
тров, който откри концерта с 
кратко приветствие по случай 
празника. В него той посочи, 

че трябва да помним завети-
те на апостолите и да бъдем 
единни в името на идните по-
коления.

Както всяка година, така и 
тази, в навечерието на беле-
житата историческа дата на 
сцената на културното среди-
ще се представиха самодей-
ци, талантливи деца и профе-
сионални музикални артисти - 
всички те вдъхновени от бога-
тата фолклорна съкровищни-
ца на родината ни.

Двучасовата програма на 
тържествения концерт- спек-
такъл включваше изпълне-
ния на виртуозния кавалджия 
Живко Желев, народните пе-
вци Анелия Радева и Ми-
лен Радев, Фолклорен тан-
цов състав „Българка“, Жен-
ска фолклорна група „Китка“, 
децата от обединена детска 
школа, децата от Център за 
подкрепа за личностно раз-
витие, Вокална група „Пали-
тра“, Вокална група „Бялата 
Лястовица“, Музикален теа-
тър „Дея“ и танцов състав „То-
шевче“.

Нова година с едно ново неустоимо предложение от натурал-
ни сокове „Ботаника”. Вземете 3 литра 100% натурален ябълков 
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. Допълнителни 
отстъпки за клиенти на едро.

Осигурете си чаша здра-
ве всеки ден с нашите плодо-
ви сокове. Сто процента на-
турални, без добавени заха-
ри, консерванти и стабили-
затори. Истински вкус, който 
зарежда и тонизира органи-
зма, на изключително изгод-
на цена.

Очакваме вашите заяв-
ки (на едро и дребно, както и 
на ишлеме) на тел. 089/050-
555. Посетете ни и на място в 
производствената база в Ге-
нерал Тошево!

- Във вестника пише, че само 12 литра бира са достатъч-
ни на възрастен човек за покриване на необходимата днев-
на доза калций...

- Здравословният живот е толкова лесен! Наздраве!

- Добър ден! Какво ще поръчате?
- Аз ще искам едно лате макиато.
- За мен плодов коктейл асорти!
- За мен едно ябълково смути...
- А за мене голяма бира, четворка кебапчета и трима но-

ви приятели!
* * *

- Защо имаш толкова голям корем, от бира ли?
- Не, за бира...

Виц на броя

Момент от празничния концерт.

Пчеларите желаят по-високи
изкупни цени на меда

Ниските изкупни цени на ме-
да са основният проблем, с който 
през последните години се сблъск-
ват пчеларите. В момента на едро 
килограм пчелен мед се търгува 
под 4 лева, което е обидна и недо-
пустимо ниска цена, според произ-
водители от сектора. Специалисти 
споделят, че българинът не консу-
мира често мед и по тази причина 
вътрешният пазар потребява ед-
ва около 1 000 - 1 500 кг. годишно. 
Производството обаче възлиза на 
около 11 хил. тона. За това алар-
мираха пчелари по време на от-
криването на шестнадесетото спе-
циализирано изложение „Пчело-
мания”, организирано от „Добрички 

панаир” АД. Според тях цена под 
5.50 лева на едро за килограм за 
най-масовия мед не е рентабилна.

Друг проблем за бранша е и не-
регламентираният внос на мед от 
Китай и Украйна, който се смесва 
с родно производство и се прода-
ва и изнася като български.

През 2019 г. за финансово под-
помагане на пчеларите в България 
от Националната програма по пче-
ларство са заделени над 4,7 млн. 
лева. Общият бюджет на програ-
мата от 2017 до 2019 г. е в размер 
на близо 14,3 млн. лева. От тях по-
ловината са осигурени от ЕС, а 
останалите - от националния бю-
джет.

Топъл поздрав и слънчеви
усмивки за всички дами

Децата зарадваха дамите от Общинска администрация с 
чувствени стихове и песни.

Със скромно тържество 
и хубав поздрав от децата 
при Център за подкрепа за 
личностно развитие - град 
Генерал Тошево беше от-
белязан 8 март - Междуна-
родния ден на жената в Об-
щинска администрация. Ра-
но сутринта на празничния 
ден учениците от образова-
телната институция привет-
стваха дамите със стихо-
творения и песни. Топлите 
думи на децата достигнаха 
до най-съкровените кътче-
та в душите на всяка жена, 
майка, съпруга или баба, 
присъстваща в зала „Дора 
Габе“ в сградата на общи-

ната.
След приветствието на 

децата поздрав към дамите 
отправи и кметът на Общи-
на Генерал Тошево Вален-
тин Димитров. Той пожела 
на всички дами винаги с ус-
мивка да озаряват света, да 
бъдат щастливи, обичани и 
ценени от мъжете. Каквито 
и пожелания и думи на бла-
годарност да бяха изказани 
в този момент обаче, те ед-
ва ли щяха обхванат всич-
ко, което всяка жена заслу-
жава да чуе, като любима, 
като майка, като пазителка 
на свещени ценности и ка-
то носителка на красотата.

 Абонаментната кампания на общинския седмичен вестник “Добру-
джански глас” за 2019 г. продължава. Абонирането става в пощенски-
те станции на общината и страната, при пощальоните, в редакция-
та на вестника и на РЕП-овете. Цената в сравнение с миналата го-
дина е следната - за 1 месец - 2 лева, за 6 месеца - 9 лева и за 12 месе-
ца - 18 лева. При абониране, съдействие може да потърсите при кме-
товете и кметските наместници на населените места в общината. 
Абонираните за 9 месеца имат право на 1 безплатна малка обява, а 
абонираните за цяла година - на 3 безплатни малки обяви.

Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали събития на те-
риторията на общината, за взетите от Общинския съвет и Общинска ад-
министрация решения - абонирайте се за вестник “Добруджански глас”!

Из г о д н И  о ф е р т И
НАЕМАМ земеделска земя в землището на община Генерал Тошево. Из-
плащам годишна рента в размер на 110 - 130 лева в зависимост от катего-
рията и местоположението на земята. Телефон за връзка: 0887/ 217 411.
ПРОДАВАМ изгодно дворно място с вода в квартал Пастир. Справки на 
тел. 0894/373-668.
ПРОДАВАМ апартамент (ІІ етаж) в Генерал Тошево, ул. „Димитър Благо-
ев” №7 „а”. Справки на тел. 0877/396-988.


