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Открита е снимката и на околийския управител Ди-
митър Сребров Атанасов, който е заемал този пост от 
21 декември 1940 г. до 1 ноември 1941 г. След това той 
е бил околийски управител на Златоград и Девин. Негова-
та внучка Виктория Среброва Киречева изпрати вълнува-
що благодарствено писмо до заместник-кмета на Общи-
ната Георги Георгиев, което ще публикуваме в следващия 
брой с незначителни съкращения.

Последната за миналата година среща „Попитай кме-
та” бе проведена в село Василево. Подробности четете на 
трета страница.

Благотворителна Коледа
Ежегодната кампания на 

Община Генерал Тошево 
„Благотворителна Коледа” 
и миналата година зарадва 
социално слаби хора, мно-
годетни семейства и хора в 
риск с пакети с хранителни 
продукти. Събраната сума 
е в размер на 6350 лева, 
а един от дарителите оси-
гури пакети с яйца за нуж-
даещите се. Общо 246 жи-
тели на общината от 25 на-
селени места получиха па-
кети, които включваха: яй-
ца, брашно, боб, ориз, ле-
ща, пастет, бисквити, два 
пакета захар, две бутил-
ки олио и килограм манда-
рини на стойност 20 лева. 
В благотворителната ак-
ция се включиха 37 дари-
тели - фирми, кооперации 
и физически лица. Дарите-
лите са:

1. Земеделска коопера-
ция „Демокрация” - Гене-
рал Тошево.

2. Община Генерал То-
шево.

3. „Естер ойл Начеви” - 
Генерал Тошево.

4. „АС - Сашко Ставрев” - 
Пчеларово.

5. „Агро Сип” - Дъбовик.
6. „Терра комерс” - Гене-

рал Тошево.
7. Валентин Димитров - 

Генера Тошево.
8. Георги Георгиев - Ге-

нерал Тошево.
9. „Геотерм” - Генерал 

Тошево.
10. „Имола Ауто” - Гене-

рал Тошево.
11. Земеделска коопера-

ция „Искра” - Къпиново.
12. Земеделска коопера-

ция „Равнец” - Равнец.
13. Църковно настоятел-

ство” - Преселенци.
14. Коста Костов - Гене-

рал Тошево.
15. „Хамбо” - Генерал То-

шево.
16. Недялко Славов.
17. Димитричка Василе-

ва.
18. Илия и Боян Стояно-

ви - Кардам.
19. Петър и Димитричка 

Стоянови - Кардам.
20. Иван Иванов.
21. Марияна Узунова.
22. „ЩАРК” - Кардам.
23. Никола Русков.
24. Стоян Драгнев.
25. Държавно горско сто-

панство - Генерал Тошево.
26. „Калояница” - Гене-

рал Тошево.
27. Деян Димитров.
28. ПКК - Красен.
29. Земеделска коопера-

ция „Люляк” - Люляково.
30. Христо Павлов.
31. Мирослав Славов - 

Генерал Тошево.
32. Братя Добреви - Пче-

ларово.
33. Вичо Костадинов - 

Пчеларово.
34. „Пол Аграр Къмпани” 

- Красен.
35. „АГРИСС” - Генерал 

Тошево.
36. Митка Тодорова.
37. „Белдас” - Къпиново.

Сурвакари огласиха Общината
Първият работен ден за 

тази година започна с ут-
върдената вече традиция 
сурвакарчета от Народно 
читалище „Светлина 1941” 
да навестяват Общинска 
администрация. С ръчно из-
работени сурвакници мал-

чуганите нарекоха своите 
пожелания пред кмета на 
Общината Валентин Дими-
тров. Всеки от сурвакари-
те получи като подарък го-
лям шоколад и книжката 
„Приключенията на Лукчо” 
от Джани Родари. „Бъдете 

живи, здрави и послушни. 
Слушайте учителите си и 
се учете, защото образова-
нието е много важно и един 
ден, когато пораснете, зна-
нието ще отвори много вра-
ти пред вас!” - каза кметът 
на Общината.

КратКи
новини

СЛЕД технологичната 
пауза по счетоводно при-
ключване на финансовата 
2018 година, от 4 януари 
касата към отдел „Местни 
данъци и такси” в Община 
Генерал Тошево възобно-
ви работата си по събира-
не на стари задължения на 
физически и юридически 
лица, регистрирани на те-
риторията на общината.

ОКРЪЖНИЯТ съд в До-
брич призна присъда, пос-
тановена в Румъния спря-
мо български гражданин, 
причинил по непредпазли-
вост смърт на пътя. 54-го-
дишният И.И. от Генерал 
Тошево е бил признат за 
виновен в това, че на 15 
юли 2014 г., около 22:45 
часа, при управление на 
товарен автомобил по пъ-
тя Крайова - Каракал, в не-
осветена зона, е причинил 
по непредпазливост смър-
тта на пешеходец.

Продължава на стр. 3

Окончателната
нова цена на водата

В ефира на Дарик изпъл-
нителният директор на „Во-
доснабдяване и канализация 
- Добрич” АД инженер Тодор 
Гикински съобщи, че новата 
комплексна цена на водата 
в Добричка област от януари 
2019 година ще е 3,35 лева 
за кубик. Цената е определе-
на като пределна от Комиси-
ята за енергийно и водно ре-
гулиране (КЕВР) на заседа-
ние на 28 декември 2018 го-
дина.

Инженер Гикински посоч-
ва, че в бизнес-плана на дру-
жеството за 2019 година е 

била предвидена цена от 
3,28 лева, като по-високата 
стойност, която се получава 
в крайна сметка, се дължи на 
изчислението на процента на 
инфлация (в миналия брой 
публикувахме предложена-
та от акционерите на друже-
ството цени).

Комплексната цена се 
формира от три компонен-
та, които от този месец ве-
че ще бъдат със следните 
стойности: доставяне - 2,155 
лв./куб. м., отвеждане - 0,261 
лв./куб. м. и пречистване - 
0,375 лв./куб. м. без ДДС.

Изпълнение на проект „Обществена трапезария”
Община Генерал Тоше-

во продължава реализи-
рането на Проект „Общест-
вена трапезария” през ця-
лата 2019 г. с финансова-
та подкрепа на Фонд „Со-
циална закрила” и сключен 
договор №РД04-306 от 20 
декември 2018 г. в размер 
на 86 652 лева. Топла хра-
на ще бъде предоставена 
249 дни в годината на 120 
потребители на територия-
та на Община Генерал То-
шево. Ще бъдат предоста-
вяни супа, основно ястие, 
хляб и десерт при възмож-
ност за периода от 2 януа-

ри до 31 декември 2019 г. 
Целите на проекта са задо-
воляване на потребности-
те от храна на хора, които 
не могат да си я осигурят 
сами, подобряване качест-
вото на живот и преодоля-
ване на социалната изола-
ция. Социалната услуга се 
изпълнява от Домашен со-
циален патронаж и е оси-
гурена от Общината в под-
крепа на хората от най-уяз-
вимите групи. Услугата е 
достъпна за следните це-
леви групи на територията 
на общината:

~ Лица и семейства на 

месечно подпомагане по 
реда и условията на чл.9 
от Правилника за прилага-
не на закона за социално 
подпомагане.

~ Лица с доказана липса 
на доходи и близки, които 
да се грижат за тях.

~ Самотно живеещи лица 
и семейства, получаващи 
минимални пенсии (пен-
сии за осигурителен стаж 
и възраст; пенсии за ин-
валидност; наследствени 
пенсии, несвързани с тру-
дова дейност).

~ Многодетни семейства; 
скитащи и бездомни деца и 

лица.
Всеки, който желае да 

бъде включен като потре-
бител на социалната ус-
луга „Обществена трапе-
зария”, следва да пода-
де Заявление-декларация 
(Приложение №2) в сгра-
дата на Община Генерал 
Тошево. Приложение №2 
може да бъде получено в 
Общинска администрация, 
стая 103, отдел „Социални 
дейности и домашен со-
циален патронаж”, както 
и допълнителна информа-
ция на телефон 05731/20-
20, вътр. 32.



2
  

15 ЯНУАРИ 2019 Г. БР. 3 (3658)

                                                                                                                  
ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ 

        Община  Генерал  Тошево  стартира  проект  BG05M9OP001‐2.010‐0306  „Нови 
възможности  за  заетост  в  зелената  система  и  благоустройство  на  Община 
Генерал Тошево”. Проектът се осъществява по Приоритетна ос:   Намаляване на 
бедността  и  насърчаване  на  социалното  предприемачество  по  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014‐2020. Срокът за изпълнение на 
заложените дейности е 16 месеца. Стойността на проекта е 199 841, 60 лв. и се 
финансира от Европейския социален фонд. 

       В  рамките  на  проекта  ще  бъдат  обучени  25  души,  а  12  от  тях  ще  бъдат 
назначени на работа в новосъздаденото общинско предприятие. Дейността им 
ще бъде свързана с озеленяване и поддържане на общинските зелени площи, 
паркове, улици, градини, почистване на обществени зони за отдих, подобряване 
на  зелената  система  в  общината.      Управленският  персонал  ще  се  състои  от 
мениджър и счетоводител.  

        В  момента  тече  съвместна  процедура  между  Общинска  администрация  и 
Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал Тошево за набиране и подбор на лица от 
целевата група, която включва продължително безработни, безработни над 54‐
годишна  възраст,  безработни  с  основно  или  по‐ниско  образование  и  без 
професионална  квалификация.  Целта  на  проекта  е  социално  включване  и 
професионална  интеграция  на  уязвими  групи  безработни  лица,  чрез 
осигуряване на защитена заетост в новото общинско социално предприятие, а в 
дългосрочен  план  –  да  се  промени  качеството  на  живот  на  тези  рискови 
социални  групи,  което  ще  повлияе  върху  цялостната  икономическа  среда  в 
община Генерал Тошево. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014‐2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Генерал Тошево  и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и 
Управляващия орган. 

Мерки срещу африканската чума
В Добрич преди броени 

дни заседава Областната 
епизоотична комисия, след 
като бе съобщено за нов слу-
чай на африканска чума по 
свинете в Силистренско, съ-
общиха от пресцентъра на 
Областната управа. В рабо-
тата на заседанието участва 
кметът на Община Генерал 
Тошево Валентин Димитров.

Ръководителят на Об-
ластната дирекция по безо-
пасност на храните д-р Бо-
рислав Каменов информира, 
че досега има регистрирани 
5 огнища на заболяването 
в Североизточна България, 
като основните носители на 
заразната болест са дивите 
прасета. Тъй като след слу-
чая в Силистренско отново 

има населени места в Об-
ласт Добрич, които попадат в 
20-километровата инфекци-
рана и буферна зона на те-
риторията на общините Ге-
нерал Тошево, Тервел, Кру-
шари и Добричка, Област-
ната епизоотична комисия 
реши да бъде извършено 
отново преброяване на до-
машните прасета в така на-
речените „задни дворове”.

Свое заседание проведе 
и Общинската епизоотичнна 
комисия. На него бяха взети 
следните решения:

1. За недопускане разпрос-
транението на болестта Аф-
риканска чума по свинете, 
кметовете и кметските наме-
стници на селата, попадащи 
в буферната зона на Общи-

ната (Красен, Росен, Житен, 
Сноп и Градини) да извър-
шат преброяване на домаш-
ните животни.

2. Забранява се движени-
ето на свине и месо, доби-
то от тях в буферната зона, 
включително и такива, доби-
ти за лична консумация. Кон-
тролът по изпълнение на за-
браната се възлага на Ра-
йонно управление на МВР и 
Официална ветеринарноме-
дицинска служба - Генерал 
Тошево.

3. Да се уведомява ветери-
нарен лекар или кмета на на-
селеното място при отклоне-
ние от здравословното със-
тояние на отглежданите жи-
вотни или завишена смърт-
ност.

Помощи от БЧК за нуждаещите се
Областният съвет на Бъл-

гарския Червен Кръст - До-
брич започва Операция 
„Предоставяне на индиви-
дуални пакети с хранителни 
продукти 2017-2019” година. 
Помощите, които се разда-
ват, са осигурени от Фонда 
за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица.

При този транш правоима-
щите получават 16 продукта 
на обща стойност 53,10 ле-
ва. Пакетите тежат по 24 ки-
лограма. В тях се съдържат: 
ориз, спагети, зрял фасул, 
леща, захар, олио и консер-
ви - зелен фасул, лютени-
ца, грах, гювеч, говеждо, пи-
ле фрикасе, конфитюр и хе-
ринга.

Да получават помощите 
имат право:

~ лица на социално подпо-
магане;

~ майки (осиновителки), 
които получават месечни по-
мощи за отглеждане на дете 
до навършване на една го-
дина;

~ лица получили еднократ-
на помощ за ученици в пър-
ви клас;

~ хора с трайни уврежда-
ния, които имат ниски лични 
доходи и получават месеч-
на добавка за социална ин-
теграция;

~ лица и семейства, кои-
то получават месечни помо-
щи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане;

~ лица получили еднократ-
ни месечни помощи, пред-
назначени за превенция и 
реинтеграция, отглеждане на 
детето при близки и роднини 
в приемни семейства;

~ инцидентно пострадали 
от бедствия и аварии.

Хранителните продукти 
се предоставят лично сре-
щу лична карта или упълно-
мощен човек, който притежа-
ва пълномощно и своята и на 
правоимащия лична карта.

Кампанията започна първо 
в общините Добрич и Балчик. 
В нашата община съгласно 
графика на Областния съвет 
на Българския Червен Кръст 
ще бъде от 1 до 28 февруа-
ри 2019 г.

Новости за пролетната сеитба
Борсата за семена и по-

садъчен материал в До-
брич ще открие 25-ото си 
издание с новости за пред-
стоящата пролетна сеитба, 
съобщи кореспондентът на 
БТА Юлия Христова. Над 50 
фирми вече са потвърди-
ли участието си в специа-
лизираното изложение, кое-
то ще се състои от 4 до 7 

февруари. На изложението 
в спортния комплекс „Прос-
тор” в Добрич ще се предла-
гат семена за слънчоглед, 
царевица, фасул и други 
полски култури, за зелен-
чуци, както и овощни дръв-
чета. Очаква хит да бъдат 
етерично-маслените култу-
ри, от които ще се продава 
разсад. Добруджанският зе-

меделски институт край Ге-
нерал Тошево ще предста-
ви новата си селекция се-
мена за пролетни култури, 
но и сортове пшеница за 
есенната сеитба. Земедел-
ските стопани ще могат да 
си набавят за предстоящи-
те кампании на полето и то-
рове и препарати за расти-
телна защита.

Народно читалище „Светлина 1941”

Покана за събрание
Настоятелството на На-

родно читалище „Светлина 
1941” в Генерал Тошево, на 
основание чл.15, ал.1 от За-
кона за народните читалища, 
свиква на 11 февруари 2019 
г. от 17:30 часа в залата на 
читалището отчетно-изборно 
събрание при следния дне-
вен ред:

1. Отчет на настоятелство-
то за дейността на Народно 
читалище „Светлина 1941” 
за периода 2018 г.

2. Отчет на проверител-
ната комисия за периода 

2018 г.
3. Приемане на бюджета 

на читалището за 2019 г.
4. Приемане на насоки 

за работата на читалището 
през периода 2019-2021 г.

5. Приемане на културния 
календар на читалището за 
2019 г.

6. Определяне размера на 
членския внос.

7. Избор на ръководни ор-
гани на читалището - настоя-
телство, председател и про-
верителна комисия.

8. Текущи.

Безплатен безжичен интернет

След спечелен конкурс
Община Генерал Тоше-

во и още 112 български об-
щини спечелиха ваучери за 
изграждане на точки за без-
платен безжичен интернет 
на публични места по ини-
циативата на Европейска-
та комисия WiFi4EU. Спече-
лилите общо 2800 европей-
ски общини ще разпределят 
42 млн. евро за изграждане 
на точки за безжичен интер-
нет, т.е. по 15 000 евро вся-
ка. Проектите трябва да бъ-
дат завършени в следващи-
те 18 месеца. Конкурсът се 
проведе онлайн, в сайта на 
европейската инициатива, 
на принципа „Първият кан-
дидатствал - първият спече-
лил”. Класираните 113 бъл-
гарски участника, сред които 
и нашата община, са успели 
да кандидатстват в първите 
10 секунди от отварянето на 
процедурата и по този начин 
са преборили конкуренцията 

на останалите почти 13 000 
общини в Европейския съюз.

С подписването на спо-
разумение между общини-
те и Европейската комисия 
за получаване на ваучери в 
края на 2018 година започна 
да тече 18-месечния срок, в 
който администрацията ще 
трябва да избере доставчик 
за инсталиране на безжич-
но оборудване и да осигури 
пускането в експлоатация 
на Wi Fi точките. Те ще бъ-
дат изградени на 10 публич-
ни места в града. Изисква-
нето е минималната скорост 
на интернета да бъде поне 
30 Mbps, като абонаментът 
за него ще бъде плащан от 
самата община в срок от ми-
нимум 3 години. Общините 
няма да имат право да по-
лучават приходи от интер-
нет реклами през първите 3 
години от работата на Wi Fi 
точките.
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Както писахме в миналия 
брой, на 20 декември 2018 г. 
се проведе заседание на Об-
щински съвет - Генерал То-
шево. Освен вече публикува-
ните, общинските съветници 
взеха следните решения:

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и ал.2, чл.45, ал.9 
от ЗМСМА, Общинският съ-
вет реши:

1. Отменя Решение №1-
10 от 30.01.2017 г. за даване 
на съгласие за издаване на 
сертификат за инвестиция 
Клас В на Аграрен научно-
индустриален парк „Добру-
джа” ЕИК 203420100 със се-
далище и адрес на управле-
ние: гр. София, Район „Сре-
дец”, бул. „Цар Освободи-
тел” №17А.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА и съ-
гласно Условията за канди-
датстване за финансова по-
мощ по мярка 7,5 „Инвести-
ции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, ту-
ристическа инфраструктура” 
от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Балчик - Гене-
рал Тошево”, по Програма за 
развитие на селските райони 
за периода 1914-2020 г., Об-
щинският съвет реши:

1. Дава съгласие за канди-
датстване на Община Гене-
рал Тошево за предоставя-
не на безвъзмездна финан-
сова помощ по проект „Про-
мяна предназначението на 
съществуващата сграда - би-
вша гранична застава в по-
сетителски център, чрез ре-
конструкция, преустройство 
и оборудване/обзавеждане. 
Ремонт и обновяване на те-
рена в ПИ 34045.54.222 в с. 
Йовково” по мярка 7,5 „Ин-
вестиции за публично полз-

ване на инфраструктура за 
отдих, туристическа инфра-
структура” от Стратегията за 
Водено от общностите мест-
но развитие на СНЦ „МИГ 
Балчик - Генерал Тошево”, 
по Програма за развитие на 
селските райони за периода 

2014-2020 г.
2. Декларира, че дейност-

ите по проектното предло-
жение „Промяна предназна-
чението на съществуваща-
та сграда - бивша гранич-
на застава, в посетителски 
център, чрез реконструкция, 
преустройство и оборуд-
ване/обзавеждане. Ремонт 
и обновяване на терена в 
ПИ34045.54.222 в с. Йовко-
во”, съответстват на Приори-
тетите от План за развитие 
на Община Генерал Тошево 
за 2014-2020 г.

3. Декларира, че дейности-
те по проект „Промяна пред-
назначението на съществу-
ваща сграда - бивша гранич-
на застава, в посетителски 
център, чрез реконструкция, 
преустройство и оборуд-
ване/обзавеждане. Ремонт 
и обновяване на терена в 
ПИ34045.54.222 в с. Йовко-
во” съответстват на Програ-
мата за развитие на туризма 
в Община Генерал Тошево 
2019-2021 г.

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

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

Дава съгласие да бъдат 
осигурени 1000 лева за „Бла-
готворителна Коледа 2018” 

за закупуване на трайни хра-
нителни продукти, които да 
се предоставят на крайно 
нуждаещи се жители на гра-
да и общината. Средства-
та да се осигурят от собст-
вени приходи на Община Ге-
нерал Тошево, §24-06 прихо-

ди от наем на земя и разхода 
ще се отнесе в дейност 2122 
„Общинска администрация”, 
§4214 „Обезщетения и по-
мощи по решение на Общин-
ския съвет”.

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

* На основание чл.21, 
ал.2 от ЗМСМА, Общинският 
съвет реши:

Утвърждава разходите за 
командировка на кмета на 
Общината за третото триме-
сечие на 2018 г. в размер на 
617,47 лева.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.66, ал.1 от 
ЗМДТ, чл.16 от Наредбата за 
определяне на местните да-
нъци и такси на територията 
на Община Генерал Тошево, 
Общинският съвет реши:

І. Одобрява план-сметката 
за необходимите разходи по 
видове услуги и по населени 
места съгласно приложения 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и източни-
ка на финансиране по прило-
жение №9.

ІІ. Общински съвет Ге-
нерал Тошево на основа-
ние чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.62, 
чл.66, ал.1 от ЗМДТ приема 
като основен способ за опре-
деляне размера на таксата 

за битови отпадъци за 2019 
г. да бъде в промили, вър-
ху данъчната оценка за жи-
лищни и нежилищни имоти 
на физически лица, жилищни 
имоти на фирми, а за нежи-
лищни имоти на предприя-
тия в промили върху по-висо-

ката между отчетната стой-
ност или данъчната оценка 
на имотите по чл.20 и чл.21 
от ЗМДТ съгласно приложе-
ние №10.

ІІІ. На основание чл.67, 
ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, опре-
деля размера на таксата за 
битови отпадъци за 2019 г., 
според декларираните по 
вид, размер и брой съдове 
за битови отпадъци и често-
тата на сметоизвозването им 
по договор съгласно прило-
жение №8, както следва:

1. Тип „Бобър” 1,1 куб. м. 
с честота на сметоизвозва-
не минимум 4 пъти месечно 
- 790 лева годишно за гр. Ге-
нерал Тошево.

2. Тип „Бобър” 1,1 куб. м. с 
честота на сметоизвозване 
минимум 2 пъти месечно п- 
675 лева годишно за селата.

3. Тип MGB 0,120 куб. м. 
само за граждани с честота 
на сметоизвозване минимум 
4 пъти месечно - 86 лева го-
дишно.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общин-
ският съвет реши:

І. Приема актуализация на 
бюджета на Община Гене-
рал Тошево за 2018 г. в част-
та му за местните приходи в 

съответствие с Приложение 
№1.

ІІ. Приема актуализация на 
бюджета на Община Генерал 
Тошево за 2018 г. в частта му 
за местните разходи съглас-
но Приложение №2.

ІІІ. Приема актуализация 

на бюджета на Община Гене-
рал Тошево за 2018 г. в част-
та му за капиталови разходи 
съгласно Приложение №3.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, 
ал.2 от Закона з публичните 
финанси, Общинският съвет 
реши:

1. Приема уточнения план 
на бюджета на Община Гене-
рал Тошево към 30 юни 2018 
г. по прихода и разхода по 
дейности и параграфи, как-
то следва:

1.1. По прихода - 
14 396 771 лева (разпреде-
лени по параграфи съгласно 
Приложения №1, 2 и 3).

1.1.1. Приходи за делеги-
рани от държавата дейности 
- 6 559 506 лева.

1.1.2. Приходи за местни 
дейности - 7 837 265 лева.

1.2. По разхода - 
14 396 771 лева (разпреде-
лени по дейности и парагра-
фи съгласно Приложение 
№4, 5 и 6).

1.2.1. Разходи за държав-
ни дейности - 6 559 506 лева 
(Приложение №4).

1.2.2. Разходи за местни 
дейности - 6 539 722 лева 
(Приложение №5).

1.2.3. Разходи за държав-
ни дейности, финансирани с 
местни приходи - 1 297 543 
лева (Приложение №6).

2. Приема отчета за изпъл-

нението на бюджета на Об-
щина Генерал Тошево към 
30 юни 2018 г., както следва:

2.1. По прихода - 5 371 585 
лева (разпределени по пара-
графи съгласно Приложение 
№1, 2 и 3).

2.1.1. Приходи за делеги-
рани от държавата дейности 
- 3 097 454 лева.

2.1.2. Приходи за местни 
дейности - 2 274 131 лева.

2.2. По разхода - 5 371 585 
лева (разпределени по дей-
ности и параграфи съгласно 
Приложения №4, 5 и 6).

2.2.1. Разходи за държав-
ни дейности - 3 097 454 лева 
(Приложение №4).

2.2.2. Разходи за местни 
дейности - 2 071 625 лева 
(Приложение №5).

2.2.3. Разходи за държав-
ни дейности, финансирани с 
местни приходи - 202 506 ле-
ва (Приложение №6).

3. Приема отчета за изпъл-
нението на сметките за сред-
ства от Европейския съюз 
на Община Генерал Тошево 
към 30 юни 2018 г. (Приложе-
ние №7).

Уточнение: Всички прило-
жения са изнесени на инфор-
мационните табла във фоа-
йето на Общинска админи-
страция.

Не бяха взети решения 
по докладните записки от-
носно:

~ Предоставяне на допъл-
нителна общинска субсидия 
на народните читалища на 
територията на Община Ге-
нерал Тошево.

~ Относно информация за 
актуализирано разпределе-
ние на промените на прихо-
дите и разходите по бюдже-
та на Община Генерал То-
шево през третото тримесе-
чие на 2018 г.

~ Актуализиране на Про-
грама за опазване на окол-
ната среда.

Продължава от стр. 1
От данните по делото 

става ясно, че пострадали-
ят е бил в нетрезво състоя-
ние и се движел по пътно-
то платно, от дясната стра-
на на посоченото направ-
ление на движението. Бъл-
гарският гражданин е бил 
осъден в румънския град 
Крайова, като съдът му е 
наложил 2-годишно услов-
но наказание с 3-годишен 
изпитателен срок, през кой-
то е постановено той да из-
пълнява и няколко проба-
ционни мерки. Осъдител-
ната присъда е влязла в си-
ла на 18 април 2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „Бюро по 
труда” организира инфор-
мационна среща по проект 
„Насърчаване на предпри-
емачеството в район Севе-
роизточен - стимул за ико-
номически растеж и съз-
даване на заетост в обла-
стите Добрич и Шумен”. 
Срещата ще се проведе в 
Генерал Тошево на 16 яну-
ари 2019 г. На нея могат да 
присъстват както безработ-
ни, така и заети лица. По-
вече информация може да 
получите в Дирекция „Бюро 
по труда” - Генерал Тоше-
во, където става записва-
нето за участие, и на теле-
фон 05731/45-15.

КратКи
новини

На снимката: Много малка част от присъствалите на последната за миналата година 
среща от поредицата „Попитай кмета”.

„Попитай кмета”
беше в село Василево

На 27 декември 2018 г. 
срещата „Попитай кмета” се 
проведе в с. Василево. Ин-
тересът към нея беше го-
лям, а залата на пенсио-
нерския клуб трудно побра 
всички, изразили желание 
да зададат своите въпроси 
и да научат повече за случ-
ващото се в общината.

По вече утвърдена тради-
ция и тази среща започна с 
предоставянето на отгово-
ри на поставени въпроси 
от предходното издание на 
инициативата, което се про-
веде в с. Спасово. Основни-
те точки, набелязани от хо-
рата, бяха две - състояни-
ето на ВиК мрежата и про-
блемите с пътната и улич-
ната инфраструктура. След 
краткия анализ на прове-
дената през ноември сре-
ща в Спасово, кметът Ва-
лентин Димитров премина 
към традиционния си отчет 
за извършеното от Общин-
ска администрация през ме-
сец декември. Бяха отчете-
ни няколко основни акцента. 
Като по-значими градона-
чалникът определи проек-
та за развитие на туристи-
ческия потенциал и култур-
ната инфраструктура в ре-

гиона, съвместно с Общи-
на Мурфатлар, Република 
Румъния; назначаването на 
хора с ТЕЛК решения на ра-
бота в Общинска админи-
страция; закупуването на 3 
интерактивни дъски за дет-
ските градини в града, както 
и светването на коледните 
светлини в Генерал Тошево. 
Отделно кметът на Община-
та отбеляза отличната орга-
низация около богатата кул-
турна програма, свързана 
с декемврийските празни-
ци - отбелязването на Деня 
на инвалидите, 159 години 
от рождението на генерала 
от пехотата Стефан Тошев, 
благотворителния базар в 
помощ на Дани, Коледния 
концерт на НЧ „Светлина 
1941”. Като продължаващи 
в момента кметът определи 
активната работа по проек-
тобюджет `2019 и поставя-
нето на снегозащитни съо-
ръжения по най-уязвимите 
места от общинската пътна 
мрежа. Не на последно мяс-
то той отбеляза закупуване-
то на 40 комплекта със свет-
лоотразителни жилетки, си-
гнални свирки и шапки за 
децата от Детско полицей-
ско управление към СУ „Н. 

Вапцаров”.
За предстоящото през ме-

сец януари 2019 г. градона-
чалникът изтъкна приема-
нето на Бюджет 2019 от Об-
щинския съвет, пускането 
на безплатни карти за пъту-
ване до Генерал Тошево и 
работата по проектите с ев-
ропейско финансиране. Той 
обърна внимание и на пред-
стоящите празници от об-
редния календар.

В края на срещата жите-
лите на с. Всилево имаха 
възможността да зададат 
своите въпроси към кмета 

на Общината. Най-голяма 
дискусия се получи около 
проблемите, свързани със 
състоянието на пътя между 
селата Балканци и Василе-
во, както и нерегламентира-
ното изхвърляне на отпадъ-
ци на публични места в и из-
вън селото. Местните жите-
ли се поинтересуваха от ре-
жима на ползване на карти-
те за безплатен транспорт, 
които Общината отново ще 
осигури. Като наболял про-
блем василевци определи-
ха наводняването на част 
от ниските дворове и къщи 

в селото след обилни вале-
жи. По този казус кметът по-
сочи, че ще бъдат предпри-
ети всички необходими мер-
ки в най-кратки срокове, за 
да се реши проблема. За-
сегна се и темата с достъпа 
на децата от детската гра-
дина до забавни и развле-
кателни прояви, като на то-
ва питане кметът пое анга-
жимент да се работи в по-
тясна връзка с директори-
те, за да имат подрастващи-
те повече възможности за 
участие в културно-развле-
кателни мероприятия.

Заседание на Общинския съвет
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Той винаги слизаше пръв от колата, минаваше бързо 
от другата страна и й отваряше вратата като на кралица. 
Жените от квартала гледаха и й завиждаха. Какъв мъж, 
какъв джентълмен, какво уважение, каква впечатляваща 
любов - казваха те. А не знаеха, че дръжката на колата 
отвътре е счупена…

Виц на броя

- Чувствай се в моята Гаргаландия независима 
гарга, но не забравяй, че заплатата ти зависи от 
мен!

Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

И тази година Клубът на 
пенсионираните учите-
ли в Генерал Тошево 

започна активно успешната си 
дейност. Както и досега ще бъ-
дат отбелязвани значими го-
дишнини, международни и на-
ционални празници. Първото 
за тази година мероприятие бе 
организирано на 8 януари, пос-
ветено на Деня на родилната 
помощ, известен още като Ба-
бинден. На снимката: Част от 
участничките в ритуала.

Народно читалище „Светлина 1941”

Аб о н и рА н и т е и з д А н и я
През тази година в библиотеката на Народно чита-

лище „Светлина 1941” - Генерал Тошево са абонирани 
следните издания:

ВЕСТНИЦИ:
1. „Телеграф”.
2. „24 часа понеделник-пе-

тък”.
3. „Добруджански глас”
4. „Нова добруджанска три-

буна”.
5. „Седмичен глас”.
6. „Добруджанска трибуна”.
7. „Труд”.
8. „Читалищен вестник”.
9. „Трета възраст”.

СПИСАНИЯ:
1. „Ева”
2. „Наш дом”.
3. „Моето дете”.
4. Къща и градина”.

5. „Добър апетит”.
6. GLDMOUR BG.
7. KIDS National Geographic 

+ голяма книга за живот-
ните.

8. „National Geographic.
9. “Списание 8”.
10. „Космос”.
11. „Бърборино”.
12. „Биограф”.
13. „Везни”.
14. „Вкусна трапеза”.
15. „Stori”.
16. “Синди”.
17. „Журнал за жената”.
18. „Кулинарен журнал”.
19. „Здравен журнал”.

Важно!
Заради многото почивни 

дни по празниците и пери-
одиката на вестника, някои 
от материалите са публи-
кувани със закъснение, за 
което се извиняваме на чи-
тателите.

обява за
КонКурс
Народно читалище 

„Светлина 1941” - Ге-
нерал Тошево, обявява 
конкурс за стихотворе-
ние и проза на тема „Ви-
но и любов, любов и ви-
но”. Всеки желаещ над 16 
години може да участва 
в конкурса с една твор-
ба до една страница в 
три екземпляра. За без-
пристрастност на конкур-
са, молим адреса, име-
ната, телефон, e-mail да 
бъдат записани на отде-
лен лист. Крайният срок 
за приемане на творби-
те е 7 февруари 2019 г. 
в читалището на адрес: 
НЧ „Светлина 1941”, Ге-
нерал Тошево, ул. „В. Ап-
рилов” №5. Отличените 
творби ще бъдат награ-
дени на 14 февруари на 
традиционното зарязва-
не на лозите.

Дарени натурални сокове за децата
В първия работен ден на 

новата година кметът на Об-
щината Валентин Димитров 
и собственикът на фирма 
„Екобулстандарт” ЕООД Ару-
тюн Овсепян зарадваха де-
цата от Детска градина „Пър-
ви юни”, като подариха на 
всяко едно от тях три-литро-
ва кутия 100% натурален сок 
от ябълка. Кметът сподели 
пред малчуганите и възпита-

телите, че чаша сок може да 
ги поддържа здрави в студе-
ните зимни месеци, а г-н Ов-
сепян изтъкна, че това нито 
е първата, нито е последна-
та инициатива, насочена към 
децата в Генерал Тошево. 
Кратки приветствия към мал-
ките тошевчета отправиха и 
дъщерите на Арутюн Овсе-
пян. Децата благодариха за 
новогодишната изненада на 

двамата, след което пред-
ставиха кратка забавна про-
грама.

Сокове, осигурени от мест-
ната фирма, бяха раздадени 
през следващите дни на об-
що 389 деца от 11-те детски 
градини в общината. Иници-
ати5вата е в резултат на до-
брия диалог между Общин-
ска администрация и мест-
ния бизнес.

1764 лева за Дани
Коледният концерт на НЧ 

„Светлина 1941” в Генерал 
Тошево бе предхождан от 
благотворителен коледен 
базар, чиято кауза беше да 
се съберат средства за лече-
нието на Дани от Добрич. Де-
тето е с церебрална парали-
за и се нуждае от лечение в 
чужбина. Сумата, събрана от 
дарителите, е 1764 лева.

Община Генерал Тошево 

изказва специални благодар-
ности за участието на София 
Колева, Сладкарски цех - Ге-
нерал Тошево, Десислава 
Стоянова, Десислава Йорда-
нова, Дамяна Донева, Дон-
ка Георгиева, Василка Мале-
ва, Детска градина „Пролет”, 
Детска градина „Първи юни”, 
детската градина в с. Люля-
ково, СУ „Н. Вапцаров”, отец 
Петър и родителите на Дани.

Районна прокуратура

Обществени порицания
На 19.12.2018 г. бе разгле-

дано НОХД №00296 по оп-
иса за 2018 г. срещу подсъ-
димия Доран Голамир, ро-
ден на 01.01.2001 г. в гр. Та-
гав, област Каписа, Афганис-
тан, афганистански гражда-
нин, неграмотен, живущ в гр. 
Тагав, неженен, безработен, 
неосъждан. Съдът го при-
зна за виновен в това, че на 
22.11.2018 г. на ГКПП Лесово 
при условията на продължа-
вано престъпление, като не-
пълнолетен, но след като е 
разбирал свойството и зна-
чението на извършеното и е 
могъл да ръководи постъпки-
те си, влязъл през граница-
та на страната без разреше-
ние на надлежните органи на 
властта и на 22.11.2018 г. на 
ГКПП - Кардам, излязъл през 
границата на страната без 
разрешение на надлежните 
органи на властта, като дея-
нието останало недовърше-
но - в стадия на опита, пора-
ди независещи от дееца при-
чини, поради което и на осно-
вание чл.279, ал. І от НК във 
връзка с чл.26, ал. І от НК, 
във връзка с чл.63, ал. І от 
НК и чл.54, ал.І от НК му на-
лага наказание „Лишаване от 
свобода” за срок от 3 месе-
ца, като на основание чл.69, 
ал. І, във връзка с чл.66, ал. 
І от НК отлага изтърпяване-
то на така наложеното нака-
зание за срок от 1 година. На 
основание чл.63, ал. І, т. V от 
НК във връзка с чл.279, ал. 
І от НК налага на обвиняем-
ия и наказание „Обществено 
порицание, което да бъде из-
пълнено чрез публикация в 
местния печат.

На 19.12.2018 г. бе разгле-
дано НОХД №00295 по опи-
са на Районен съд - Генерал 
Тошево срещу подсъдимия 
Хайдарали Ниазали, роден 
на 01.01.2002 г. в гр. Лалпур, 
област Нанграхар, Афганис-
тан, афганистански гражда-
нин, живущ в гр. Лалпур, не-
грамотен, неженен, безра-
ботен, неосъждан. Съдът го 
призна за виновен в това, че 
в условията на продължава-
но престъпление, като не-
пълнолетен, но след като е 
могъл да разбира свойство-
то на извършеното и да ръ-
ководи постъпките си, на 
22.11.2018 г. на ГКПП Лесо-
во влязъл през границата на 
страната без разрешение на 
надлежните органи на власт-
та и на 22.11.2018 г. на ГКПП 
- Кардам излязъл през грани-

цата на страната без разре-
шение на надлежните орга-
ни на властта, като деяние-
то останало недовършено 
- в стадия на опита, поради 
независими от дееца причи-
ни - престъпление по чл.279, 
ал. І, във връзка с чл.26, ал. 
І, във връзка с чл.63, ал. І от 
НК, за извършеното престъ-
пление му налага наказание 
„Лишаване от свобода” за 
срок от 3 месеца, чието из-
търпяване се отлага за изпи-
тателен срок от 1 година при 
реда и условията на чл.69, 
ал. І, във връзка с чл.66, ал. І 
от НК. На обвиняемия се на-
лага и наказание „Общест-
вено порицание” на основа-
ние чл.63, ал.1, т.5 от НК във 
връзка с чл.279, ал. І от НК.

На 19.12.2018 г. бе разгле-
дано НОХД №00297 по оп-
иса на Районен съд Гене-
рал Тошево срещу подсъ-
димия Шарафат Голамир, 
роден на 01.01.2003 г. в гр. 
Тагав, област Каписа, Афга-
нистан, афганистански граж-
данин, неграмотен, живущ в 
гр. Тагав, неграмотен, без-
работен, неосъждан. Съд-
ът го призна за виновен в 
това, че на 22.11.2018 г. на 
ГКПП Лесово, при условията 
а продължавано престъпле-
ние, като непълнолетен, но 
след като е разбирал свой-
ството и значението на из-
вършеното и е могъл да ръ-
ководи постъпките си, вля-
зъл през границата на стра-
ната без разрешение на на-
длежните органи на властта 
и на 22.11.2018 г. на ГКПП - 
Кардам, излязъл през грани-
цата на страната без разре-
шение на надлежните орга-
ни на властта, като деянието 
останало недовършено - в 
стадия на опита, поради не-
зависещи от дееца причини, 
поради което и на основание 
чл.279, ал. І от НК, във връз-
ка с чл.26, ал.І от НК, във 
връзка с чл.63, ал. І от НК 
и чл.54, ал. І от НК му нала-
га наказание „Лишаване от 
свобода” за срок от 3 месе-
ца, като на основание чл.69, 
ал. І, във връзка с чл.66, ал. 
І от НК, отлага изтърпяване-
то на така наложеното нака-
зание за срок от 1 година. На 
основание чл.63, т.5 от НК и 
във връзка с чл.279, ал. І от 
НК налага на обвиняемия и 
наказание „Обществено по-
рицание”, което да бъде из-
пълнено чрез публикация в 
местния печат.


