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Джаз
вечер

В къщата на оперната 
певица Константина Пе-
ткова в село Пчеларо-
во (на снимката) бе про-
ведена джаз вечер с гос-
туващи музиканти от све-
товна величина - Антони 
Дончев (пиано), Димитър 
Семов (ударни) и Борис Таслев (контрабас). Събитията 
в къщата на Константина Петкова ще продължат през 
септември и октомври, когато се очакват още концер-
ти, поетични срещи и театрални постановки, сред които 
„Амок” от Стефан Цвайк

Важно!
Някои от материалите в 

този брой публикуваме с 
известно закъснение. При-
чина за това е пропуска-
нето на два поредни броя 
заради излизането в годи-
шен отпуск на работещи-
те в печатница „Нилекта 
Принт” - Добрич. Редакци-
ята гарантира на читате-
лите, че с пропускането на 
броевете няма да се нару-
ши годишната периоди-
ка на общинския вестник 
„Добруджански глас”.

Заседание на
Общинския съвет

На 6 август бе проведено 
седмото поред за тази годи-
на заседание на Общински 
съвет - Генерал Тошево. По 
отделните точки от дневния 
ред бяха взети следните ре-
шения:

* На основание чл.17, 
ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местна-
та администрация, във връз-
ка с чл.68 от Наредба за фи-
нансиране на институции-
те в системата на предучи-
лищното и училищното об-
разование, Общинският съ-
вет реши:

І. Разрешава функциони-
рането на маломерни и сле-
ти паралелки в Средно учи-
лище „Никола Вапцаров” 
и Основно училище „Хрис-
то Смирненски” в Гене-
рал Тошево, Основно учи-
лище „Христо Ботев” в Кар-
дам, Основно училище „Ва-
сил Левски” в Преселенци, 
Основно училище „Йордан 
Йовков” в Спасово и Основ-
но училище „Йордан Йов-
ков” в Красен през учебната 
2018-2019 г., а именно:

1. СУ „Никола Вапцаров” 
в Генерал Тошево:

~ ІХ клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 17.

2. ОУ „Христо Смирнен-
ски” в Генерал Тошево:

~ І клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 13.

3. ОУ „Христо Ботев” в 
Кардам:

~ ІІ клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 10.

~ ІІІ клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 10.

~ ІV клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 10.

~ V клас, една маломерна 
паралелка,брой на ученици-
те - 14.

~ VІ клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 10.

~ VІІ клас, една маломер-
на паралелка, брой на уче-
ниците - 10.

4. ОУ „Васил Левски” в 
Преселенци:

~ І-ІІІ клас, една слята па-
ралелка, брой на учениците 
- 12+5.

~ ІІ-ІV клас, една слята па-
ралелка, брой на учениците 
- 6+5.

~ VІ клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 13.

~ V-VІІ клас, една слята 
паралелка, брой на ученици-
те - 11+8.

Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков” в 

Спасово:
~ І клас, една маломерна 

паралелка, брой на ученици-
те - 10.

~ ІІ клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 11.

~ ІV клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 14.

~ V клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 13.

~ VІІ клас, една маломер-
на паралелка, брой на уче-
ниците - 10.

2. ОУ „Йордан Йовков” в 
Красен:

~ І-ІV клас, една слята па-
ралелка, брой на учениците 
- 4+3.

~ ІІ-ІІІ клас, една слята па-
ралелка, брой на ученици-
те 5+7.

~ V клас, една маломерна 
паралелка, брой на ученици-
те - 8.

~ VІ клас, една маломер-
на паралелка, брой на уче-
ниците - 9.

~ VІІ клас, една маломер-
на паралелка, брой на уче-
ниците - 8.

ІІ. Декларира, че не счита 
за необходимо реално до-
финансиране на утвърдени-
те маломерни и слети пара-
лелки в средищните учили-
ща „СУ „Никола Вапцаров” и 
ОУ „Христо Смирненски”, тъ 
като там общият брой уче-
ници е над минимално фик-
сирания в чл.68, ал.6 на На-
редбата.

ІІІ. Предоставя дофинан-
сиране на утвърдените сле-
ти и маломерни паралел-
ки в средищното училище 
ОУ „Христо Ботев” в Кардам 
в размер на 10 412 лева за 
учебната 2018-2019 г. Сред-
ствата да се осигурят от об-
щинския бюджет, дейност 
3322, §1098 „Други разходи”.

ІV. Предоставя дофинан-
сиране на утвърдените сле-
ти и маломерни паралелки 
в средищното училище ОУ 
„Васил Левски” в Преселен-
ци в размер на 4110 лева за 
учебната 2018-2019 г.. Сред-
ствата да се осигурят от об-
щинския бюджет, дейност 
3322, §1098 „Други разходи”.

V. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съ-
гласно нормативната уред-
ба действия.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправле-
ние и местната администра-
ция, чл.54 от Закона за пре-
дучилищното и училищното 
образование и чл.1 и чл.5 
от Постановление на Ми-
нистерския съвет №121 от 
23.06.2017 г. за приемане 
на критерии за определяне 
на защитените детски гра-
дини и защитените училища 
и на условия и ред за тях-
ното допълнително финан-
сиране, Общинският съвет 
реши:

Продължава на стр. 3

Проекти за подобряване на жизнената среда
Община Генерал Тошево 

внесе две проектни предло-
жения по Оперативна про-
грама „Развитие на селски-
те райони” 2014-2020 г. Те 
са насочени към цялостно 
подобряване на жизнената 
среда в общината чрез ин-
вестиции в публичната ин-
фраструктура.

През месец юли Общи-
на Генерал Тошево внесе 
за одобрение две проект-
ни предложения за канди-
датстване на обща стой-
ност малко над 1 217 160 
лева без ДДС, по Оператив-
на програма „Развитие на 

селските райони” 2014-2020 
г. Проектното предложе-
ние „Строителство, рекон-
струкция и/или рехабили-
тация на нови и съществу-
ващи улици на територията 
на Община Генерал Тоше-
во” включва рехабилитация 
на ул. „Втора” в с. Люляко-
во, ул. „Антимовски хан” в 
с. Кардам и ул. „Васил Але-
ксиев” в Генерал Тошево. 
Общата цел на проекта на 
Община Генерал Тошево е 
подобряване на условия-
та за живот на населението 
чрез осигуряване на достъп 
до качествена инфраструк-

тура, включваща улични 
настилки. Така ще се подо-
бри достъпа до основни ус-
луги за населението и ще 
се стимулира устойчивото 
развитие на Общината. Об-
щата стойност без ДДС е 
1 119 560,60 лева.

Второто проектно пред-
ложение е с акцент върху 
спортната инфраструктура 
в града. Това е „Обновле-
ние, ремонт и реконструк-
ция на спортна площад-
ка на територията на ОУ 
„Христо Смирненски” в УПИ 
№1-училище, квартал 124 
по ПРЗ на гр. Генерал Тоше-

во, Община Генерал Тоше-
во, Област Добрич”. Проект-
ното начинание е насочено 
към учениците и подраства-
щото поколение и цели съз-
даване на устойчива, есте-
тична и безопасна градска 
жизнена среда, допринася-
ща за по-високо качество 
на живот, по-голяма сигур-
ност за населението и съз-
даваща предпоставки за ус-
корено социално-икономи-
ческо развитие и по-високо 
ниво на инвестиции. Стой-
ността на проектното пред-
ложение е 97 600, 09 лева 
без ДДС.

Информационна среща
Екип на Областен ин-

формационен център - До-
брич проведе в Генерал То-
шево информационно съ-
битие на тема „Европейски 
средства за бизнеса в сел-
ските райони”. Представе-
ни бяха мярка 6 „Развитие 
на стопанства и предпри-
ятия” - 6.4.1 „Инвестиции 
в подкрепа на неземедел-
ски дейности”, както и под-
мярка 4.1.2. „Инвестиции в 
земеделски стопанства по 
Тематична подпрограма за 
развитие на малки стопан-

ства” от мярка 4 „Инвести-
ции в материални активи” 
от Програма за развитие 
на селските райони 2014-
2020.

Информацията е насо-
чена към всички потенци-
ални бенефициенти от об-
щината. Акцентирано бе на 
целите, основните параме-
три, допустими кандидати, 
дейности и разходи. При-
състващите бяха запозна-
ти и с начина на кандидат-
стване, етапа на оценка и 
договаряне.

Проучване на потребностите от работна сила
От Агенцията по заетост-

та информират, че започна 
второто по ред за тази годи-
на проучване на потребно-
стите от работна сила. Пър-
вото такова пилотно бе из-
вършено през месец фев-
руари т.г., но за съжаление 
фирмите от област Добрич 
не бяха достатъчно актив-
ни, е посочено в информа-
ция на пресцентъра на Об-
ластната управа.

Целта на проучването е 
както да се подпомага биз-
несът, така и да се ползва 
събраната информация при 
определяне приоритетите 
на областната и общински-
те политики по насърчава-
не на заетостта и в сфера-
та на образованието и обу-
чението. В национален ма-
щаб обобщените данни ще 
се използват при формира-
не на приоритетите на на-

ционалните стратегически 
документи и ежегодно ут-
върждавания Национален 
план за действие по зае-
тостта.

Проучването ще продъл-
жи до 17 септември, като с 
нарочно писмо за неговото 
провеждане областният уп-
равител уведоми общини-
те, работодателски органи-
зации и фирми на терито-
рията на цялата област. Ре-

зултатите от попълнените 
анкетни формуляри и обоб-
щените данни от тях за Об-
ласт Добрич трябва да бъ-
дат представени в Агенция 
по заетостта до 24 октом-
ври 2018 г. Анкетният фор-
муляр може да бъде наме-
рен на официалния сайт 
на Агенцията по заетост-
та в рубриката „Проучване 
за потребностите от работ-
на сила”.

На срещата в село Росица дойдоха повече от 20 човека, които използваха инициативата „Попи-
тай кмета“, за да отправят своите въпроси и предложения към кмета Валентин Димитров.
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„Попитай кмета” се
проведе в село Росица

В последния работен ден 
на месец юли в село Роси-
ца се проведе 30-ата среща 
„Попитай кмета” Малката за-
ла на читалището в селото, в 
което Йовков за кратко е учи-
телствал, събра всички же-
лаещи да чуят отчета на кме-
та на Общината Валентин 
Димитров за отминалия ме-
сец, да се запознаят с пред-
стоящото в работата на Об-
щинска администрация, как-
то и да отправят питания, 
мнения и становища към гра-
доначалника.

Присъстващите жители 
на Росица изслушаха с ин-
терес всичко, което админи-
страцията на Община Гене-
рал Тошево е свършила или 
по което активно е работи-
ла през месец юли. Очаква-
но кметът започна с кратък 
анонс на предходната сре-
ща „Попитай кмета” в с. Кар-
дам и поетите на нея анга-
жименти. Последва обзор на 
по-важните събития през ме-
сец юли, като Валентин Ди-
митров акцентира върху ус-
пешните прояви - третото из-
дание на фестивала на ру-
ската песен в с. Дъбовик, 
фестивалът на лавандула-
та в Генерал Тошево, Праз-
ника на хляба, житото и Доб-
руджа в с. Спасово. В сфера-
та на стопанските дейности 
той посочи старта на подгот-
вителните дейности за реха-
билитация на пътя от откло-
нението на главен път ІІ 29 
до с. Дъбовик, които се из-

пълняват в рамките на тран-
сграничен проект с европей-
ско финансиране, церемони-
ята по първа копка за енер-
гийно обновяване на ПГЗ 
„Тодор Рачински” в града, 
входирането на два инфра-
структурни обекта за малко 
над 1 300 000 лева, както и 
подписването на договор за 
удължаване на дейностите 
по проект „Заедно можем да 
продължим”. Кметът обърна 
специално внимание на до-
вършителните строително-
монтажни работи по ул. „Пи-
рин планина”, където Общи-
ната финансира смяната на 
300 метра водопровод, кас-
тренето по общинската и ре-
публиканската пътни мрежи 
и, разбира се, монтирането 
на дългоочаквания параклис 
в селото-домакин на среща-
та. Бурна дискусия предиз-
вика темата за заплаха от 
Африканска чума по свине-
те в региона. Градоначални-
кът успокои населението ка-
то каза, че няма опасност за 
здравето на хората, а по-ско-
ро за малкото останали до-
машно отглеждани животни 
в общината.

За месец август г-н Дими-
тров открои провеждането на 
най-големия събор в региона 
- Добруджански фолклорен 
събор „Богородица” на 25-26 
август, кандидатстването с 
нови проекти, старта на дей-
ностите по обновяването на 
читалищата в селата Спасо-
во и Кардам, както и музея в 

града с европейски средства, 
работата в Местната инициа-
тивна група Генерал Тошево 
- Балчик и мерките, насочени 
към дребни и средни бизнес 
единици и земеделски стопа-
ни. За сведение на присъст-
ващите той отбеляза интен-
зивната работа по Капитало-
вата програма на Общината 
за 2018 г. и казусът с неиз-
пълнението на транспортна-
та схема на територията на 
общината от 2 август. Анон-
сира също отбелязването на 
32 години от героичната ги-
бел на кап. Венко Савов и ст. 
л-т Йордан Тенчев на 27 ав-
густ пред паметник „Крилото” 
в града.

Безспорно в последната 
част на срещата, когато жи-
телите на с. Росица зада-
ваха своите въпроси, беше 
най-оживено. Хората поста-
виха повече от 10 въпроса, 
на които получиха детайл-
ни и точни отговори от кме-
та. Нашироко бе разисквана 
темата с кравефермата меж-
ду Росица и Красен, за която 

Валентин Димитров обясни, 
че е още в етап на довършва-
не на строителните дейности 
и след техния завършек ще 
бъде разрешен проблема с 
отпадните води. Жител на с. 
Лозница постави въпроса за 
липсата на указателни знаци 
по пътя от и за селото, като 
кметът пое ангажимент таки-
ва да бъдат поставени в най-
кратки срокове. Друг ангажи-
мент, който кметът пое, е то-
зи да бъде изграден по-удо-
бен и безопасен подход към 
една от улиците в началото 
на селото, тъй като в момен-
та тя събира голямо коли-
чество вода и преминаване-
то е възможно само с висо-
копроходима техника. При-
състващите поставиха и въ-
проси, свързани с електроп-
реносната мрежа, достъпа 
до интернет и радиообхвата 
в граничния регион, като на 
всичките г-н Димитров обър-
на внимание и обеща, че ще 
бъде потърсено решение от 
компетентните институции и 
фирми.

Предстоящи прояви
За 10.00 часа на 25 август 

2018 г. е насрочено открива-
нето на Добруджанския фол-
клорен събор „Богородица”, 
организиран от Община Ге-
нерал Тошево и Народно 
читалище „Светлина 1941”. 
Тази крупна културна проя-
ва тази година ще се прове-
де в градината на ресторант 
„Добруджански рай” в гра-

да и ще продължи и на след-
ващия ден - 26 август. Очак-
ванията са за рекорден брой 
участници - индивидуални 
изпълнители и групи от ця-
лата страна.

На 25 август от 18.00 часа 
в Лятното кино на града бо-
гата концертна програма ще 
изнесе популярният „Капан-
ски ансамбъл” от Разград.

Проучване сред
безработните лица

Във връзка с провежда-
не на проучване сред без-
работните лица относно же-
ланията и нагласите им за 
включване в обучения, про-
веждани в Държавно пред-
приятие „Българо-герман-
ски център за професионал-
но обучение”, в страницата 
на Агенцията по заетостта 
az.government.bg, в рубрика 
„Анкети”, „Анкети за търсе-
щи работа” и в рубриката „На 
фокус” е публикуван on-line 
анкетен формуляр, чрез кой-
то се провежда проучването.

Проучването ще се про-
вежда и чрез служителите в 
бюрата по труда, които пряко 
предоставят услуги на тър-
сещи работа лица. За цел-
та на всяко безработно ли-
це при посещение в „Бюро по 
труда” се предлага участие в 
анкетирането и се оказва съ-
действие за попълването на 

анкетата в рамките на посе-
щението. На този етап ан-
кетата се предвижда да бъ-
де постоянно отворена, а ре-
зултатите от нея периодично 
да се обобщават и съпоста-
вят с потребностите на биз-
неса от кадри, заявени от ра-
ботодателите в провеждано-
то от Агенцията по заетостта 
два пъти в годината проуч-
ване сред работодателите. 
Целта е формиране и пред-
лагане на обучения, съобра-
зени с предпочитанията на 
кандидатите за обучение и 
търсената на трудовия пазар 
работна сила. Пълна инфор-
мация за Държавно пред-
приятие „Българо-германски 
център за професионално 
обучение” може да намери-
те на адрес: https://dp.bgcpo.
bg/ или на място в Дирекция 
“Бюро по труда” - Генерал 
Тошево, тел. 05731/45-15.

Важно съобщение!
От началото на тази година всички броеве на общин-

ския седмичен вестник „Добруджански глас” се качват на 
електронния адрес на Община Генерал Тошево, който е: 
www.toshevo.org. Това ще продължи и занапред. Всеки 
четвъртък може да прочетете цветния вариант на новия 
брой на вестника!

Заседание на ОКВП
Миналата седмица в До-

брич бе проведено заседа-
ние на Областна комисия 
„Военни паметници”, в ра-
ботата на което от Общи-
на Генерал Тошево учас-
тие взеха Маргарита Вели-
кова и арх. Николай Анто-
нов. Единодушно бе при-
ето предложението за из-
граждане на нов военен 

паметник в чест на загина-
лите и ранени войници от 
53-ти пехотен полк, който е 
бил част от VІІ Рилска диви-
зия, участвали в Добричка-
та епопея през септември 
1916 г. Паметната плоча ще 
бъде монтирана на сграда-
та на читалището в квартал 
„Рилци”, който носи името 
на VІІ Рилска дивизия.

Реколта 2018 година

Добивите са по-ниски
По изнесените от Област-

на дирекция „Земеделие” 
данни, през тази година 
средните добиви от пшени-
ца и лавандула са по-ниски. 
Падналите валежи са съз-
дали проблеми на земедел-
ските стопани при прибира-
нето на реколтата.

 Добивът от пшеницата е 
средно за областта 540 ки-
лограма от декар, което е 
с 58 килограма по-малко в 
сравнение с миналата го-
дина. Тази година в До-
бричка област бяха засети 
1 210 470 декара. Най-ви-

соки са добивите в Общи-
на Каварна - 585 килограма 
от декар. Следват общини-
те Балчик и Генерал Тоше-
во - съответно с 579 и 560 
килограма от декар. Най-ни-
сък по предварителни данни 
е добивът в Крушарско - 450 
килограма от декар.

При лавандулата доби-
вът също е по-нисък - 524 кг/
дка при 608 за миналата го-
дина. От рапицата средният 
добив е 266 кг/дка, като най-
добър е в Каварна - 300 кг/
дка, а най-слаб в Шабла - 
210 кг/дка.

Пореден Ден на кмета

Отговорни задачи
Преди няколко дни бе про-

ведена редовната среща на 
кметовете и кметските наме-
стници с ръководството на 
Община Генерал Тошево. 
Тя се състоя точно по време 
на пика на африканската чу-
ма по свенете в северната ни 
съседка и това бе темата, с 
която резонно започна Деня 
на кмета.

Новият директор на Бъл-
гарската агенция по безопас-
ност на храните в Добрич д-р 
Каменаров представи пред-
приетите мерки от страна на 
държавата за опазване на 
популацията с диви прасета 
в нашата област. Той посочи, 
че агенцията работи в тясно 
сътрудничество с всички от-
говорни институции и изрази 
надежда за справяне със си-
туацията.

От полицията апелира-
ха за повече бдителност от 
страна на кметовете и кмет-
ските наместници спрямо не-
правоспособни водачи на 
моторни превозни средства. 
На свой ред Дирекция „Со-
циално подпомагане” и Ди-
рекция „Бюро по труда” анон-

сираха това, което предстои 
през месеците септември и 
октомври. Гост на срещата 
бе Росица Попова, изпълни-
телен директор на „Местна 
инициативна група Балчик 
- Генерал Тошево”, която в 
кратко резюме представи ос-
новните мерки, по които ще 
работи Местната инициатив-
на група и за възможности-
те, които тя дава за местните 
стопани, бизнес структури и 
услуги.

Ръководството на Общин-
ска администрация Генерал 
Тошево наблегна на някол-
ко по-съществени момента в 
работата на кметствата. То-
ва са стриктно спазване на 
разпоредбите при издаване 
на административни доку-
менти, положението с транс-
портната схема в общината 
и станалите, за жалост, еже-
дневие проблеми с водопре-
носната мрежа в града и се-
лата.

Кметът на Общината Ва-
лентин Димитров отдели 
специално внимание на съ-
бираемостта на данъците по 
места.
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Продължава от стр. 1
1. Декларира, че Детска 

градина в с. Красен, предста-
влявана от Иванка Димитро-
ва Кючукова - директор, отго-
варя на изискванията за за-
щитена детска градина по 
смисъла на чл.54 от Зако-
на за предучилищното и учи-
лищното образование.

2. Възлага на кмета на Об-
щината да отправи предло-
жение до Министерството на 
образованието и науката за 
включването на Детска гра-
дина с. Красен в Списъка със 
защитените детски градини и 
защитените училища.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.24 „а”, ал.5 и ал.7 от Зако-
на за собствеността и полз-
ването на земеделски земи 
и чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1 и 
ал.2 от Закона за общинска-
та собственост, Общинският 
съвет реши:

1. Определя маломерни 
поземлени имоти от Общин-
ски поземлен фонд съгласно 
Приложение №1, предста-
вляващо неразделна част от 
настоящото решение.

2. Допълва Годишна-
та програма за управление 
и разпореждане с имотите 
- общинска собственост за 
2018 г. с имотите по т.1.

3. Дава съгласие да бъдат 
отдадени под наем чрез търг 
с тайно наддаване за срок от 
5 стопански години, считано 
от 2018-2019 г., маломерни 
имоти от Общински позем-
лен фонд, определени в т.1

4. Определя начална 
тръжна цена за отдаване под 
наем на имотите, определе-
ни в г.1 в размер на 62 лева 
за декар.

5. Дава съгласие остана-
лите ненаети след приключ-
ване на тръжната процедура 
маломерни имоти да се от-
дават под наем без провеж-
дане на търг или конкурс за 
стопанската 2018-2019 г. при 
годишна наемна цена в раз-
мер 62 лева за декар.

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

* 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.14, ал.7 и 
ал.8 от Закона за общинска-
та собственост и чл.17, ал.1 
и чл.8, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, упра-
вление и разпореждане с об-
щинско имущество в Община 
Генерал Тошево, Общински-
ят съвет реши:

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

1. Отдаване под наем:
~ Село Пчеларово - част 

от дворно място, цялото с 
площ 31 354 кв. м., кв.38, 
площ 7000 кв. м.

Очаквани приходи за една 
година - 406 лева.

ІІ. Дава съгласие за от-
даване под наем на дворни 
места чрез публичен търг с 
явно наддаване за срок от 
6 години, като одобрява на-
чалната тръжна наемна це-
на в размер на 58 лева за де-
кар, определена с Решение 
№3-17 от 25.03.2014 г. на Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во, представляваща 50% от 
достигнатата средно-тръж-
на цена от 116 лева за де-
кар за отдаване на земедел-

ски земи от Общински позем-
лен фонд:

1. Село Пчеларово, кв.38, 
площ 7000 кв. м., АОС №364 
от 24.08.2000 г., вх. рег. 
№158, акт №4100, том VІІІ, 
вписан на 08.08.2005 г., на-
чална наемна цена 58 лева 
за декар.

ІІІ. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно зако-
на действия по управление 
и разпореждане с имотите - 
както правни, така и факти-
чески.

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

и местната администрация, 
чл.8, ал.9 и чл.37, ал.6, т.2 от 
Закона за общинската соб-
ственост и чл.46, ал.2, т.2 от 
Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство на Община Генерал То-
шево, Общинският съвет ре-
ши:

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

Учредяване право на 
строеж.

1. Село Писарово - терен с 
площ 430 кв. м., УПИ №ХХІV-
параклис в кв.15, предназна-
чение - за параклис.

ІІ. Дава съгласие за учре-
дяване на безвъзмездно 
право за строеж на Църков-
но настоятелство при храм 
„Св. Вмчк Димитър” в Гене-
рал Тошево, ул. „Патриарх 
Евтимий” №23, представля-
вано от председателя све-
щеник Тодор Тодоров, вър-
ху терен с площ 430 кв. м., 
представляващ УПИ №ХХІV-
параклис в кв.15 поп ПУП на 
с. Писарово, актуван с АПОС 
№4270 от 16.07.2018 г., за 
изграждане на параклис в с. 
Писарово (част от енорията 
на храм „Св. Вмчк Димитър”).

ІІІ. Възлага на кмета на 
Община Генерал Тошево да 
извърши 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 самоуправле-
ние и местната администра-
ция, чл.8, ал.9, чл.14, ал.1, 
ал.2, ал.3, ал.7 и ал.8, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост 
и чл.17, ал.1 и чл.81, ал.1 от 
Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство на Община Генерал То-
шево, Общинският съвет ре-
ши:

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

Продажба на имоти:
1. Село Малина, кв.8, УПИ 

№ХХ-общ., площ 640 кв. м.
2. Село Снягово, кв.9, УПИ 

№VІІ-детска градина, пл. 
№52, застроена площ (сгра-
да) 450 кв. м., дворно място 
3450 кв. м.

Очаквани приходи 21 087 
лева.

Отдаване под наем на 
дворни места:

1. Село Писарово, кв.16, 
УПИ №V-общ., площ 780 кв. 

м.
2. Село Писарово, кв.16, 

УПИ №VІ-общ., площ 850 кв. 
м.

3. Село Писарово, кв.16, 
УПИ №VІІ-общ., площ 1000 
кв. м.

4. Село Снягово, кв.21 А, 
УПИ №І-117, площ 13 430 кв. 
м.

Очаквани приходи - 931,48 
лева за една година.

Отдаване под наем на 
помещение:

1. Генерал Тошево, поме-
щение в сградата на Общин-
ска администрация, находя-
ща се в УПИ №ІV-627 в кв.63 
по плана на Генерал Тоше-

во, площ 8,55 кв. м., пред-
назначение - за копирна ма-
шина.

2. Генерал Тошево, поме-
щения намиращи се на ІV 
етаж в сградата на ул. „Ва-
сил Априлов” №8, пл. №587 
в УПИ №ХVІ в кв.63 по пла-
на на Генерал Тошево, площ 
50 кв. м., предназначение - 
за офис.

3. Генерал Тошево, по-
мещение в сутерена на Об-
щинска болница, ул. „Иван 
Вазов” №15, находяща се 
в УПИ №ХХVІІІ- болница в 
кв.65 по плана на Генерал 
Тошево, площ 202 кв. м., 
предназначение - за спортна 
дейност.

Очаквани приходи - 
1 659,96 лева за една годи-
на.

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

1. Село Малина - двор-
но място, представлява-
що УПИ №ХХ-общ., кв.8, 
площ 640 кв.м., АОС №4269 
от 04.04.2018 г., вх. №849, 
акт №98, том ІІ, вписан на 
10.04.2018 г., данъчна оцен-
ка 1 336,30 лева, начална 
тръжна цена 1 387 лева.

2. Село Снягово - масив-
на едноетажна сграда (дет-
ска градина) и дворно мяс-
то, находящи се в УПИ №VІІ-
д. гр., пл. №52, кв.9 по плана 
на селото, площ на сградата 
450 кв. м. и на дворното мяс-
то 3450 кв. м., АОС №3874 от 
26.08.2015 г., вх. рег. №2980, 
акт №28, том VІ, вписан на 
27.08.2015г.,данъчна оцен-
ка на сградата 9 525,10 ле-
ва, начална тръжна цена 
13 068 лева, данъчна оценка 
на дворното място 6 292,80 
лева, начална тръжна цена 
6 632 лева.

ІІІ. Дава съгласие за от-
даване под наемна дворни 
места чрез публичен търг с 
явно наддаване за срок от 
6 години, като одобрява на-
чалната тръжна цена в раз-
мер на 58 лева за декар, оп-
ределена с Решение №3-17 
от 25.03.2014 г. на Общин-
ски съвет Генерал Тошево и 
представляваща 50% от дос-
тигнатата средно-тръжна це-
на от 116 лева за декар за 
отдаване на земеделски зе-
ми от Общински поземлен 
фонд:

~ Село Писарово, УПИ 
№V-общ., кв.16, площ 780 кв. 

м., АОС №4262 от 27.02.2018 
г., вх. рег. №568, акт №184, 
вписан на 06.03.2018 г., на-
чална наемна цена 58 лева 
за декар.

~ Село Писарово, УПИ 
№VІ-общ., кв.16, площ 850 кв. 
м.,АОС №4263 от 27.02.2018 
г., вх. рег. №569, акт №180, 
вписан на 06.03.2018 г., на-
чална наемна цена 58 лева 
за декар.

~ Село Писарово, УПИ 
№VІІ-общ., кв.16, площ 
1000 кв. м., АОС №4264 от 
27.02.2018 г., вх. рег. №570, 
акт №181, том І, вписан на 
06.03.2018 г., начална наем-
на цена 58 лева за декар.

~ Село Снягово, УПИ №І-
117, кв. 21 А, площ 13 430 кв. 
м., АОС №3455 от 21.06.2011 
г., вх. рег. №2162, том V, впи-
сан под №75 от 24.06.2011 г., 
начална наемна цена 58 ле-
ва за декар.

ІV. Дава съгласие за от-
даване под наем на части 
от недвижим имот - публич-
на общинска собственост, 
чрез търг с явно наддаване, 
за срок от 5 години, като одо-
брява началната тръжна на-
емна цена съгласно Тари-
фата за размера на базисни-
те наемни цени, определени 
по зони за обекти, извършва-
щи търговска, производстве-
на и други дейности и услуги 
на територията на Община 
Генерал Тошево към Наред-
бата за реда за придобива-
не, управление и разпореж-
дане с общинско имущество, 
на следния недвижим имот - 
общинска собственост:

~ Генерал Тошево - поме-
щение за копирна машина в 
сградата на Общинска ад-
министрация, находяща се в 
УПИ №ІV-627 в кв.63 по пла-
на на Генерал Тошево, площ 
8,55 кв. м., АОС №4029 от 
03.11.2016 г., вх. рег. №3383, 
том VІІ, акт 146, вписан на 
30.11.2016 г., наемна цена на 
месец 12,83 лева.

~ Генерал Тошево - по-
мещения за офис, намира-
щи се на ІV етаж в сградата 
на ул. „Васил Априлов” №8, 
пл. №587 в УПИ №ХVІІ по 
плана на Генерал Тошево, 
площ 50 кв. м., АОС №3995 
от 02.08.2016 г., вх. рег. 
№2373, том V, акт №32, впи-
сан на05.08.2016 г., наемна 
цена на месец 75 лева.

~ Генерал Тошево - поме-
щение за спортни дейности в 
сутерена на Общинска бол-
ница, ул. „Иван Вазов” №15, 
находяща се в УПИ №ХХVІІІ-
болница в кв.65 по плана 
на Генерал Тошево, площ 
202 кв. м., АОС №3818 от 
28.11.2014 г., вп. под №161, 
том VІІ, вх. рег. №2739 от 
01.12.2014 г., наемна цена 
50,50 лева на месец.

V. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия по управление и раз-
пореждане с имотите - както 
правни, така и фактически.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация и 
чл.125, ал.4 от ЗПФ, Общин-
ският съвет реши:

1. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промените 
на приходите по бюджета 
на Община Генерал Тошево 

през второто тримесечие на 
2018 г. съгласно Приложе-
ние №1.

2. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промени-
те на разходите по бюджета 
на Община Генерал Тошево 
през второто тримесечие на 
2018 г.

3. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на компенси-
рани промени на разходите 
по бюджета на Община Ге-
нерал Тошево през второ-
то тримесечие на 2018 г. съ-

гласно Приложение №3.
Уточнение: Всички при-

ложения са изнесени на ин-
формационното табло във 
фоайето на Общинска адми-
нистрация.

* На основание чл.21, 
ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, Общинският 
съвет реши:

Утвърждава разходите за 
командировка на кмета на 
Община Генерал Тошево за 
второто тримесечие на 2018 
г. в размер на 997,32 лева.

* На основание чл.21, 
ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация и във връзка 
с чл.19 от Закона за общин-
ския дълг, Общинският съвет 
реши:

Приема Правила за про-
веждане на процедура за из-
бор на финансова или кре-
дитна институция или фи-
нансов посредник, съдър-
жащ се в Приложение №1, 
неразделна част от насто-
ящото решение.

* 1. На основание чл.21, 
ал.1, т.10 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация, 
Общински съвет при Община 
Генерал Тошево упълномо-
щава кмета на Община Ге-
нерал Тошево да издаде За-
пис на заповед без протест 
и без разноски, без никак-
ви възражения и без такси и 
удръжки, в полза на Минис-
терство на труда и социална-
та политика, платим по пре-
дявяване, който обезпеча-
ва пълния размер на аван-
совото плащане по Договор 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по 
проект BG05M9OP001-2.010-
0306-C01 „Нови възможнос-
ти за заетост в зелената сис-
тема и благоустройство на 
Община Генерал Тошево”, 
одобрен за финансиране по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си” 2014-2020 г., съфинан-
сирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален 
фонд, представляващ 40% 
или 79 936,64 лева от обща-
та стойност на допустимите 
разходи по проекта в размер 
на 199 841,60 лева.

2. Утвърждава текст на За-
пис на заповед, която е не-
разделна част от настоящо-
то решение.

3. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши необхо-
димите действия по изпъл-
нение на решението.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 и т.10 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.13 и чл.17 от Закона за 

общинския дълг, Общински-
ят съвет реши:

1. Общински съвет Гене-
рал Тошево дава съгласие 
Община Генерал Тошево да 
поеме дългосрочен дълг под 
формата на банкова гаран-
ция в полза на ДФ „Земеде-
лие” - разплащателна аген-
ция, с договор за банков кре-
дит под условие за обезпе-
чаване авансовото плащане 
по Споразумение №РД 50-35 
от 20.04.2018 г. за изпълне-
ние на Стратегия за Водено 
от общностите местно разви-
тие (ВОМР) сключено меж-
ду Управляващите органи 
на „Програма за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г.”, Оперативна 
програма „Иновация и кон-
курентноспособност за пе-
риода 2014-2020 г.”, Опера-
тивна програма „Развитие на 
човешките ресурси за 2014-
2020 г.” и Сдружение „Мест-
на инициативна група Балчик 
- Генерал Тошево” и съглас-
но заповед за одобрение на 
общия размер на финансова 
помощ по подмярка 19.4 „Те-
кущи разходи за популяризи-
ране на стратегията” на мяр-
ка 19 „Водено от общности-
те местно развитие” от ПР-
СР 2014-2020 г. при следни-
те параметри:

~ Максимален размер на 
банковата гаранция - 229 475 
лева.

~ Валута на банковата га-
ранция - лева.

~ Срок на валидност 
на банковата гаранция - 
30.06.2024 г.

~ Бенефициент - Държа-
вен фонд „Земеделие” - Раз-
плащателна агенция.

~ Такса за подаване на ис-
кане - без такса.

~ Такса за издаване на 
банкова гаранция - до 0,35% 
върху размера на гаранция-
та за тримесечие.

~ Начин на обезпечаване - 
Учредяване на особен залог 
по реда на Закона за особе-
ните залози върху настоящи 
и бъдещи вземания на Общи-
на Генерал Тошево на парич-
ни средства (собствени при-
ходи) за положително сал-
до по банкова сметка с IBAN 
BG13CREX92603114708701. 
BIC CREXBGSF, при „Току-
да банк” АД с титуляр Общи-
на Генерал Тошево, форми-
рано от настоящи и бъдещи 
собствени приходи на общи-
ната по чл.45, ал.1, т.1, бук-
ви от „а” до „ж” и чл.52, ал.1, 
т.1, букви „б” и „в” от Закона 
за публичните финанси.

~ Договор за кредит под 
условие - в случай, че „Мест-
на инициативна група Балчик 
- Генерал Тошево” не изпъл-
ни ангажиментите си по дого-
вора за отпускане на финан-
сова помощ, сключен с МЗ-
ХГ, Управляващите органи 
по „Програма за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г.”, Оперативна 
програма „Иновация и кон-
курентноспособност за пе-
риода 2014-2020 г.”, Опера-
тивна програма „Развитие на 
човешките ресурси за 2014-
2020 г.” и съгласно заповед 
за одобрение на общия раз-
мер на финансова помощ по 
подмярка 19.4 „Текущи раз-
ходи за популяризиране на 
стратегията” на мярка 19 
„Водено от общностите мест-
но развитие” по ПРСР 2014-
2020 г. и „Токуда банк” плати 
банковата гаранция, услов-
ният кредит се трансформи-
ра в ефективен със следните 
параметри:

Продължава на стр. 4
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~ Срок на издължаване - 

незабавно изискуем.
~ Максимален лихвен 

процент - ОЛП на БНБ плюс 
надбавка до 16 пункта го-
дишно.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
Общинският съвет реши:

І. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема акту-
ализация на бюджета на 
Община Генерал Тошево за 
2018 г. в частта му за мест-
ните разходи съгласно При-
ложение №1.

ІІ. Общински съвет Ге-
нерал Тошево приема ак-
туализация на бюджета на 
Община ГенералТошево за 
2018 г. в частта му за капи-
таловите разходи съгласно 
Приложение №2.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
във връзка с чл.38, ал.1, т.2 
и т.5 и ал.3 и ал.4 от Пра-
вилника за прилагане на За-
кона за регионалното разви-
тие, Общинският съвет ре-
ши:

1. Приема Актуализиран 
документ за изпълнение на 
Общински план за развитие 
на Община Генерал Тошево 
2018-2020 г.

2. Възлага на кмета на 
Община Генерал Тошево да 
извърши последващите съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
във връзка с чл.26 и чл.28 
от Закона за нормативните 

актове и Протест №248 от 
2018 г. на Окръжна прокура-
тура - Добрич, Общинският 
съвет реши:

Приема изменението на 
Наредбата за начина на сто-
панисване на кучетата на 
територията на Община Ге-
нерал Тошево, както след-
ва:

БИЛО:
Чл.16 „При пускане на 

свобода на кучета в озеле-
нени площи, по детски пло-
щадки, поляни и цветни фи-
гури се заплаща глоба от 
100 до 500 лева”.

СТАВА:
Чл.16 „При пускане на 

свобода на кучета в озеле-
нени площи, по детски пло-
щадки, поляни и цветни фи-
гури се заплаща глоба от 
100 лева”.

Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите законови действия 
по изпълнение на настоящо-
то решение.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
чл.14, ал.1, 2 е 3 от Закона 
за общинската собственост 
и чл.24 „а”, ал.5 от Закона за 
собствеността и ползването 
на земеделски земи, и чл.76 
от Наредбата за придоби-
ване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство, Общинският съвет ре-
ши:

1. Дава съгласие да бъ-
дат отдадени под наем чрез 
търг с тайно наддаване за 
стопанската 2018-2019 г. зе-
ми от Общинския поземлен 

фонд съгласно Приложение 
№1, представляващо неде-
лима част от настоящото 
решение.

2. Определя начални 
тръжни цени за отдаване 
под наем на земеделските 
земи, определени в т.1, ка-
то следва:

ІІ категория - 84 лв./дка; ІІІ 

категория - 84 лв./дка; ІV ка-
тегория - 84 лв./дка; V кате-
гория - 84 лв./дка, VІ катего-
рия - 84 лв./дка.

3. Възлага на кмета на 
Общината да предприеме 
необходимите действия - 
правни и фактически за про-
веждане на публичен търг с 
тайно наддаване и сключва-
не на договори за отдаване 
под наем на имотите по т.1.

* Въз основа на чл.21, 
ал.1, т.11 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация и 
съгласно чл.124 „а”, ал.1 от 
ЗУТ, Общинският съвет ре-
ши:

1. Разрешава на „ВИ-
ВА Продъктс” ООД с ЕИК 
204003526 изработване на 
Подробен Устройствен план 
- Парцеларен План за опре-
деляне на трасе за външно 
електрическо кабелно при-
съединяване на ново БКТП 
в ПИ №46351.71.20в земли-
щето на село Малина, Об-
щина Генерал Тошево.

2. Възлага на кмета на 
Община Генерал Тошево да 
извърши последващите съ-
гласно закона действия.

3. Това решение да се 
разгласи с обявление, което 
се поставя на определени-
те за това места в сградата 

на Общината. Да се публи-
кува в местния вестник и в 
интернет страницата на Об-
щината.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от Закона за мест-
ното самоуправление и 
местната администрация, 
чл.47, ал.1 от Наредба №34 
от 6 декември 1999 г. за так-

симетров превоз на пътни-
ци, издадена от министъра 
на транспорта, чл.98, ал.1, 
т.6 от Закона за движение 
по пътищата, Общинският 
съвет реши:

1. Отменя точка 2 от Ре-
шение №10-7 от 20 декем-
ври 2017 г. на Общински съ-
вет Генерал Тошево.

2. Определя стоянка за 
лицензирани таксиметро-
ви автомобили, с издаде-
но разрешително от Общи-
на Генерал Тошево, нами-
раща се в гр. Генерал Тоше-
во, състояща се от 3 парко-
места.

3. Местоположението на 
таксиметровата стоянка да 
бъде указано с пътен знак Е 
20, броят на местата - с до-
пълнителна табела Т 17, по-
ложена хоризонтална път-
на маркировка за престой 
на таксиметрови автомоби-
ли, съгласно Закона за дви-
жението по пътищата и под-
законови нормативни доку-
менти.

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

НЕ БЯХА ПРИЕТИ
проектите за решения със 

следните текстове:
* На основание чл.21, 

ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
във връзка с чл.52 и 53 от 
Закона за общинската соб-
ственост, Общинският съ-
вет реши:

1. Създава общинско со-
циално предприятие с наи-
менование „Озеленяване и 

благоустройство” - Генерал 
Тошево, финансирано по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си” 2014-2020, приоритет-
на ос 2 „Намаляване на бед-
ността и насърчаване на со-
циалното включване” проце-
дура BG05M9OP001-2.010 
“Развитие на социалното 
предприемачество”, проект-
но предложение „Нови въз-
можности за заетост в зеле-
ната система и благоустрой-
ването на Община Генерал 
Тошево.

2. Приема Правилник за 
организацията и дейност-
та на общинско предприя-
тие „Озеленяване и благоу-
стройство” в Община Гене-
рал Тошево съгласно При-
ложение №1, неразделна 
част от докладната записка.

3. Определя численост на 
персонала на предприятие-
то до 22 лица.

4. Определя предмета 
на дейност на общинско-
то социално предприятие: 
поддръжка, косене и оф-
ормяне на зелените пло-
щи, затревяване, засажда-
не на цветни лехи в парко-
ве и градинки, поддържане 
на детски спортни площад-
ки, прочистване на дере-
та, поддръжка на гробищ-

ни паркове, чистене на сняг 
и опесачаване на тротоари 
и алеи, пролетно почист-
ване, резитба на клонове и 
почистване на есенни лис-
та, метене на улици и тро-
тоари, ремонт и поддръжка 
на общински имоти, общин-
ски пътища, улични настил-
ки, алеи и тротоари.

5. Определя Директо-
ра на общинското социално 
предприятие с наименова-
ние „Озеленяване и благоу-
стройство” - Генерал Тоше-
во за второстепенен разпо-
редител с бюджет.

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

 * На основание чл.21, 
ал.1, т.6 и т.10 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администрация, 
Общинският съвет реши:

1. Отпуска безлихвени за-
еми в размер до 119 904,96 
лева на Общинско соци-
ално предприятие „Озе-
леняване и благоустрой-
ство” в Генерал Тошево 
за изпълнение на админи-
стративни дейности и те-
кущи ремонти по договор 
№ BG05M9OP001-2.010-
0306-C01 от08.06.2018 г. по 
Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресур-
си” 2014-2020.

2. Предоставените зае-
мообразно средства на Об-
щинско предприятие „Озе-
леняване и благоустрой-
ство” в Община Генерал То-
шево да се отчитат като вре-
менен заем по §76-00 „Вре-
менни безлихвени заеми 
между бюджети и сметки за 
средствата от Европейския 
съюз”.

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

Заседание на Общинския съвет

Сборна група за децата
Община Генерал Тошево 

уведомява родителите на 
деца, които посещават дет-
ска градина, че поради из-
вършване на подготвител-
ни и санитарно-хигиенни 
дейности за учебната 2018-
2019 г., в периода от 3 до 14 
септември в Детска гради-
на „Пролет” се сформира 
сборна група за децата от 
трите детски градини в гра-

да. Капацитетът й е 20 де-
ца. Родителите, които же-
лаят да запишат децата си 
за посещение, могат да на-
правят това до края на ме-
сец август, като изтеглят и 
попълнят формуляр, публи-
куван в сайта на Общината, 
след което да го адресират 
до директора на Детска гра-
дина „Пролет”.

Стрелби край Шабла
Военни стрелби ще се 

проведат от 27 до 31 август 
2018 г. на Зенитния поли-
гон на Военновъздушните 
сили - Шабла. Те ще бъдат 
във времето между 8:30 и 
19:00 часа и ще обхващат 
прилежащата акватория на 

Черно море.
 От Областна админи-

страция - Добрич призова-
ват да се избягва пребива-
ване на граждани през пе-
риода в района на стрел-
бите.

Зов за помощ!
Областният управител Красимир Кирилов и целият 

екип на Областна администрация Добрич се обръщат с 
апел за помощ към всеки с добро сърце. Старши счетово-
дителят в Областна управа Ивелина Драгнева има нужда 
от средства, за да продължи лечението на онкологично 
заболяване. Всеки, който иска да помогне, може да го на-
прави чрез разкритата дарителска сметка в евро на ней-
но име в УниКредит Булбанк - Добрич: BIC: UNCRBGSF, 
IBAN: BG41 UNCR7000 1521 6371 68, Ивелина Андоно-
ва Драгнева.

Празник на хляба в село Спасово
На 27 юли в село Спасово 

се проведе поредното сед-
мо издание на Празника на 
хляба, житото и Добруджа. 
С това начинание организа-
торите направиха благоро-
ден жест както към местни-
те земеделски стопани, та-
ка и към всички добруджан-
ци. Празникът се организи-
ра от Кметство Спасово, НЧ 
„Отец Паисий 1897” в село-
то с финансовата подкрепа 
на Община Генерал Тоше-
во, зърнопроизводители и 
хлебопроизводители от ре-
гиона.

Присъстващите бяха поз-
дравени от кмета на Общи-

ната Валентин Димитров, 
след което отец Иван бла-
гослови хляба, зърното и 
празника според християн-
ския канон.

Подчертан интерес пре-
дизвика кулинарната из-
ложба с изделия, приготве-
ни от дамите на Спасово. 
Многобройните присъства-
щи споделиха, че Празни-
кът с годините се превръ-
ща в своеобразно търже-
ство на плодородието и ро-
довата памет, на богато-
то фолклорно наследство 
и самочувствието, че жи-
веем на изконни българ-
ски земи. Това го доказаха 

и прекрасните изпълнения 
на местни и гостуващи със-
тави. Вълнуващият празник 
завърши с „Многая лета” и 
хоро на мегдана. При закри-
ването бе изказана благо-
дарност за оказаната под-
крепа от страна на Общин-
ска администрация, Албе-
на и Димитър Катранджи-
еви, Димитрина и Димитър 
Катранджиеви, Даниела и 
Георги Катранджиеви, Си-
меон Георгиев, Тошко Няго-
лов и други, както и на всич-
ки участници в кулинарната 
изложба, децата от местно-
то училище и изпълнители-
те в празничната програма.

Кратки
новини
СТАРТИРА събиране-

то на предложения за На-
ционалната литератур-
на награда „Дора Габе”. 
Предложения може да се 
правят на адрес: Общи-
на Добрич-град, ул. „Бъл-
гария” №12 или на e-mail: 
dobrich@dobrich.bg до 31 
август 2018 г. С наградата 
се удостояват автори със 
значителни художествени 
постижения.

НОВ КАБИНЕТ и лабо-
ратория ще има Профе-
сионалната гимназия по 
аграрно стопанство в До-
брич, след като бе спече-
лен проект „Професионал-
но обучение в съвремен-
на модернизирана среда”. 
Един от партньорите Доб-
руджанският земеделски 
институт край Генерал То-
шево.

ОБЩО 36 длъжности 
са обявени за длъжност-
та „лекар” от Централно 
военно окръжие. Изисква-
ното звание за тях е капи-
тан. За сержанти са обяве-
ни 8 длъжности („медицин-
ска сестра” и „санитарен 
инструктор). Изискваното 
звание е старши-сержант. 
Срокът за подаване на за-
явленията е до 21.09.2018 
г. Подробности на www.
comd.bg и www.mod.bg.
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В Малина бе извършена подмяна на част от крушките 
по осветителните тела в централната част на селото. 
Работата на общинския екип продължи няколко дни, като 
за успешното й приключване съдейства и кметът на село-
то Елка Петкова. Благодарение на това е осигурена както 
безопасността на пешеходците, така и на шофьорите, 
които минават през главната улица на населеното място.

В последно време все по-често ставаме свидетели на 
подобни, най-меко казано, конфузни гледки. И то в 
централната част на града, за чистотата на коя-

то се полагат големи грижи. Направихме тази снимка по 
сигнал на гражданин. Това не са хора, а вандали, които яв-
но си мислят, че преместването на пейки и изхвърлянето 
на всевъзможни боклуци, включително пръскането на пу-
канки, е героизъм, който обаче следва да бъде наказан, въз-
мутено каза човекът. Прав е! И дано някой го чуе, защото 
в момента имаме славата на един от най-чистите градо-
ве, а все се намира някой, който вандалства безнаказано!

Призив на огнеборците:

Да опазим реколтата!
С повишаване на дневни-

те температури значително 
се увеличава рискът от въз-
никване и бързо разпрос-
транение на пожари в при-
родата. За да не се допус-
кат сериозни инциденти и 
за да бъде опазена селско-
стопанската реколта, гори-
те и имуществото ни, е ва-
жно да бъдат спазвани пра-
вилата за пожарна безопас-
ност.

От Главна дирекция „По-
жарна безопасност и защи-
та на населението” припом-
нят основните правила за 
пожарна безопасност през 
летния сезон: Недопусти-
мо е изхвърлянето на не-
доизгасени кибритени клеч-
ки и угарки от цигари в го-
рима и леснозапалима сре-
да. Всички моторни превоз-
ни средства, които влизат в 
горите или извършват сел-
скостопанска дейност, тряб-
ва да са технически израв-

ни, с уредба, недопускаща 
отделянето или изхвърля-
нето на искри. Преди да за-
палите огън се уверете, че 
имате достатъчни количе-
ства вода и други подръч-
ни средства за гасене. Не 
оставяйте огъня без наблю-
дение, а накрая го изгасете. 
Не допускайте паленето на 
огън от деца или възраст-
ни хора, които не са в със-
тояние да контролират гасе-
нето при реална опасност от 
пожар. Разчистването на су-
хи треви и отпадъци в гор-
ски участъци трябва да ста-
ва чрез извозването им на 
определените за това мес-
та, а не чрез изгаряне. Заб-
ранено е унищожаването на 
сухи клони и отпадъци в гор-
ски участъци и в земеделски 
земи, забранено е паленето 
и опалването на стърнища. 
Дори при най-малко съмне-
ние за пожар се обадете на 
тел. 112.

За работодателите
и безработните лица

Дирекция „Бюро по труда” 
- Генерал Тошево, уведомя-
ва работодателите от общи-
ната, че разполага с финан-
сови средства за сключва-
не на договори за ползване 
на програми и насърчителни 
мерки за заетост и обучение 
по Закона за насърчаване на 
заетостта (ЗНЗ) през 2018 г., 
както следва:

* Мерки за насърчаване 
на работодателите, които 
разкриват работни места и 
наемат: ~ Безработни лица 
с непрекъснато поддържа-
на регистрация не по-малко 
от 6 месеца или безработни 
лица до 24-годишна възраст 
с основно и по-ниско обра-
зование, или безработни ли-
ца на възраст над 50 години 
(чл.51, ал.1 от ЗНЗ). ~ Безра-
ботни лица с трайни увреж-
дания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ). ~ 
Продължително безработни 
лица (чл.55 „в” от ЗНЗ).

* Програми за обучение и 
заетост на продължително 
безработни лица - субси-
дира се наемането на про-
дължително безработни 
лица от:

~ Държавни и общински 
здравни заведения, общин-
ски училища, общински дет-
ски градини, както и пред-
приятия с държавно учас-
тие и общински предприятия 
(Компонент 2). ~ Национална 
програма за заетост и обуче-
ние на хора с трайни увреж-
дания.

За ползване на горепосо-
чените преференции, рабо-
тодателите могат да подават 

заявки за свободни работни 
места и необходимите доку-
менти до изчерпване на на-
личния финансов ресурс.

* За безработни лица:
Уведомява безработните 

лица от Община Генерал То-
шево, че към 30 юни 2018 г. 
разполага с финансови сред-
ства за сключване на догово-
ри за стимулиране на мобил-
ността по насърчителни мер-
ки от ЗНЗ, както следва:

Мерки за насърчаване на 
териториалната мобилност 
на безработните лица на-
сочени/наети на работа из-
вън границите на населе-
ното място по местоживее-
не (чл.42 от ЗНЗ): ~ За еже-
дневни транспортни разходи 
от и до местоработата. ~ До 
50% от действително напра-
вените разходи за период от 
12 месеца. ~ За представяне 
пред нов работодател - ед-
нократно до 102 лева (чл.42, 
ал.2 от ЗНЗ). ~ За разходи за 
такси за детски ясли, детски 
градини, наем на жилище, 
такси за ползване на интер-
нет при започване на работа 
по трудово правоотношение 
на пълно или непълно работ-
но време в населено място, 
отстоящо на повече от 50 ки-
лометра от населеното мяс-
то по настоящ адрес - до 200 
лева месечно (чл.42, ал.3 от 
ЗНЗ).

Допълнителна инфор-
мация може да се получи 
в Дирекция „Бюро по труда” 
- Генерал Тошево, както и на 
тел. 05731/45-15 и 0882/824-
939.

Дейността продължава
И през миналата седмица 

с ускорени темпове продъл-
жи полагането на първия 
слой от основната настил-
ка от пътната отсечка село 
Дъбовик - разклона за град 
Добрич, след което ще бъ-
де поставен биндер асфалт. 
Пред завършване бяха от-
воднителните канали пара-
лелно на пътя. Работи се и 
по почистването на местата 
за банкета.

Припомняме, че пътно-
строителните дейности по 
отсечката се осъществяват 
по проект „Повишаване дос-
тъпността до TEN-T мрежа-
та в трансграничен район 

Негру Вода - Генерал Тоше-
во” по Програма INTERREG 
VA Румъния - България 
2014-2020. Той предвижда, 
освен рехабилитация на път 
DOB 3032 (ІІ-29 Добрич - Ге-
нерал Тошево) - Дъбовик, 
цялостно обновяване и на 
път - път DOB 1047 (ІІІ-296 
Генерал Тошево - Каварна, 
Василево - Балканци, както 
и реконструкция на трото-
ари и закупуване на специа-
лизирано оборудване.

На снимката: Момент от 
пътно-строителните дейнос-
ти по отсечката село Дъбо-
вик - разклона за град До-
брич.

История, която трябва да се знае от поколенията

Първата българска администрация
На 7-ми септември ще се 

навършат 78 години от под-
писването на Крайовска-
та спогодба, с която Юж-
на Добруджа е възвърната 
към пределите на България. 
Малцина обаче знаят как е 
поставено началото на пър-
вата българска администра-
ция в Генерал Тошево. За 
подробности по темата по-
молихме краеведа Илия Ки-
шишев.

На 1 октомври 1940 г. при-
ключва мисията по приема-
нето и предаването на Юж-
на Добруджа. Първите бъл-
гари-преселници пристигат 
с влак в нашата община на 
17 октомври, а последната 
композиция пристига на 5 
декември същата година.

След подписването на 
Крайовската спогодба бъл-
гарската администрация в 
лицето на околийското уп-
равление със съответни-
те служби и кметството за-

почват работа в село Касъм 
(Генерал Тошево) на 16 сеп-
тември 1940 г. Още с прис-
тигането си новата адми-
нистрация в лицето на око-
лийския управител Димитър 
Даскалов и кмета Илия Джо-
нев (това е вярната фами-
лия, а не Дженев) са приели 
одобрен опис на сградния 
фонд, наследен от румънци-
те, и неговото състояние. От 
20 септември в Касъм пъл-
ноценно започват да функ-
ционират следните околий-
ски служби и институции:

1. Околийски управител - 
Димитър Даскалов, коман-
дирован от Луковит.

2. Кмет - Илия Джонев от 
Чепеларе, заменен на 23 ок-
томври 1940 г. от Иван То-
доров - бивш кмет на с. Го-
лямо Конаре, Пловдивско.

3. Секретар-бирник - Ис-
ай Лазаров от с. Бусманци, 
от 23 октомври 1940 г. заме-
нен от Михаил Ангелов от с. 

Александър Константиново, 
Пазарджишко.

4. Околийски ветеринарен 
лекар - д-р Ненко Холевич 
от Балчик.

5. Околийски лекар - д-р 
Минчо Диков от Троян.

6. Енорийски свещеник - 
отец Севастиян х. Георгиев 
от Варна.

7. Служби към околий-
ското управление: на пър-
во време само с технически 
персонал - агрономство, ин-
женерство, телеграфо-по-
щенска станция и околийско 
съдилище.

8. Директор на училището 
- от 6 октомври 1940 г. Сте-
фан Димитров от Сливен.

В селото се установяват 
две военни поделения: Чет-
върти граничен полк с ко-
мандир полковник Алексиев 
и Осми Старозагорски тру-
дов полк.

Българската администра-
ция приема първия бюджет 

на село Касъм, изработен от 
Иван Тодоров, на 30 октом-
ври 1940 г.

В селото има клон на Бъл-
гарска народна банка с уп-
равител В. Велев от Пле-
вен. Другата банка е Бъл-
гарска кредитна земеделска 
банка с управител Ст. Мин-
чев. В нея работи и Ат. Чо-
банов. Тук е командирован 
завършилият във Виена Хр. 
Геров.

На снимката: Първият 
кмет след възвръщането на 
Южна Добруджа към преде-
лите на България Илия Джо-
нев.

Свободни работни места
На сайта на Община Гене-

рал Тошево са публикувани 
свободните работни места 
в област Добрич. За нашата 
община те са, както следва:

~ Генерал Тошево - учи-
тел, образование висше 
(български език и литерату-
ра).

~ Красен - учител, образо-
вание висше (математика).

~ Генерал Тошево - хиги-
енист, образование начално.

~ Генерал Тошево - ра-
ботник, ръчно изработване 
на сладкарски изделия, об-
разование основно.

~ Генерал Тошево - ра-
ботник в строителството, об-
разование начално.

~ Генерал Тошево - про-
давач-консултант, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - про-
изводител на ръчен хляб, 
образование основно.

 ~ Василево - животно-
въд, може и без образова-
ние.

Повече информация мо-
же да получите в Дирек-
ция „Бюро по труда” - Гене-
рал Тошево, и на телефон 
05731/45-15.
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- Тази рибка е златна също като жена ми!
- Такова нещо не може да бъде, ако е като жена ти до-

сега щеше да е скарана и с двама ни.
- Не бе, приятелю, прилича защото и тя непрекъсна-

то обещава, ама нищо не дава!...
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

- Вече съм сигурен, че се ожени за мене по сметка!
- Така е, признавам го, но какво точно навремето съм 

смятала още не мога да го разбера.

Виц на броя

Т ъ ж е н  п о м е н
На 15 август се навършиха 
две години от смъртта на

Христо 
Йорданов 
Христов

Винаги ще те помним с добротата и трудолюбието ти. 
Поклон пред светлата ти памет!

От семейството

Продължава рубриката „Да съхраним историята на об-
щината”. След тяхното сканиране оригиналите на дарени-
те снимки и материали се връщат на собствениците им. 
Този документ на издадената първа заповед в Касъм (Гене-
рал Тошево) след възвръщането на Южна Добруджа е пре-
доставен на редакцията от краеведа Илия Кишишев.

Месец септември

Факти и събития
~ 6 септември - Ден на 

Съединението на Източна 
Румелия с Княжество Бъл-
гария.

~ 7 септември 1940 г. - 
Подписана е Крайовската 
спогодба за възвръщане-
то на Южна Добруджа към 
пределите на България.

~ 8 септември - Между-
народен ден за ликвидира-
не на неграмотността.

~ 10 септември - Ден на 
българските общини.

~ 21 септември - Свето-
вен ден на мира.

~ 22 септември - Ден на 
независимостта на Бълга-
рия

~ 26 септември - Евро-
пейски ден на езиците.

~ 27 септември - Ден на 
международния туризъм.

~ На 14 септември 1964 
г. в Генерал Тошево госту-
ват първият секретар на 
ЦК на БКП Тодор Живков и 
първият секретар на ГЕСП 
и председател на Държав-
ния съвет на ГДР Валтер 
Убрихт. Двамата засаждат 
борче в парка, където се-
га е паметникът на генерал 
Стефан Тошев. По-късно 
борът бе преместен в пар-
ка с паметника на Йордан 

Йовков, но няма сведения 
за по-нататъшната му съд-
ба.

~ На 12 септември 1984 
г. на посещение в Генерал 
Тошево и общината беше 
президентът на Аржентина 
д-р Виктор Иполито Марти-
нес.

~ В Генерал Тошево от 
17 до 21 септември 1985 г. 
в Генерал Тошево гостува 
делегация от побратиме-
ния с нашата община град 
Знаменка, Кировоградска 
област. Дружеските връзки 
продължават от 1985 г. до 
1990 г. Това е първото по-
братимяване в историята 
на града и общината.

~ На 7 септември 1985 г. 
е открита сградата на БКС 
(сега там се намира Центъ-
рът за обществена подкре-
па).

~ След 25 септември 
1940 г. днешният град Гене-
рал Тошево се преименува 
от И. Г. Дука отново на се-
ло Касъм.

~ На 8 септември 1945 г. 
в село Преселенци е изгра-
дена първата трудовокоо-
перативна земеделска коо-
перация (ТКЗС) в района на 
нашата община.

Кандидатстване - до 31 октомври

Помощи за отопление
Както вече писахме, раз-

мерът на месечната целе-
ва помощ за отопление за 
предстоящия зимен сезон 
ще е с 74,83 лева, съобщи-
ха от пресцентъра на Ми-
нистерството на труда и со-
циалната политика. Общи-
ят размер на помощта за 
целия отоплителен пери-
од от 1 ноември 2018 годи-
на до 31 март 2019 година 
е увеличен на 374,15 лева. 
Това е с 9,05 лева повече в 

сравнение с изплащаната 
през миналата зима.

Новият размер на по-
мощна е определен със за-
повед на министъра на со-
циалната политика Бисер 
Петков. Кандидатстващи-
те за целевата помощ мо-
гат да подават документи 
в Дирекциите „Социално 
подпомагане” до 31 октом-
ври 2018 година, е посоче-
но в указанията на прес-
центъра.

Централно военно окръжие

Обява за военна служба
Със Заповед №ОХ-569 от 

06.07.2018 г. на министъра 
на отбраната на Република 
България са обявени за за-
емане след провеждане на 
конкурс от лица завърши-
ли граждански средни или 
висши училища в страната 
и чужбина, вакантни длъж-
ности в състава на Нацио-
нална Гвардейска част - 
София, както следва:

1. „Гвардеец” - 44 длъж-
ности. Военно звание за 
длъжността: редник ІІІ 
клас. Необходимо мини-
мално образование и ква-
лификация - средно. Ръст: 
175/185 см., БМИ от 20 до 
30%, без белези и татуи-
ровки по видимите части на 
тялото.

2. „Номер на разчет” - 1 
длъжност. Военно звание за 
длъжността: редник ІІІ клас. 
Необходимо минимално об-
разование - средно.

3. „Шофьор” - 5 длъж-
ности. Военно звание за 
длъжността: редник ІІІ 

клас. Необходимо мини-
мално образование - сред-
но, от тях:

~ водач на МПС, кат. „D” - 
3 длъжности;

~ водач на МПС, кат. 
„С+Е” - 1 длъжност;

~ водач на МПС, кат. „С” - 
1 длъжност.

Срок за подаване на за-
явленията - до 14 септем-
ври 2018 г.

Повече информация за 
участие в конкурса може да 
получите от офиса за во-
дене на военен отчет към 
Община Генерал Тошево 
или на телефон 0888/321-
253, както и на сайтовете 
на Централно военно окръ-
жие www.comd.bg и Минис-
терство на отбраната www.
mod.bg. Образци от форму-
лярите и подробностите за 
кандидатстване са изло-
жени във Военно окръжие 
- Добрич, бул. „Добруджа” 
№4, тел. 058/664-764, къде-
то се подават необходими-
те документи.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ комбини-

рана детска количка, внос 
от Англия, сива. Справ-
ки на тел. 05731/22-49 и 
0885/772-801.

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то с вода в квартал Пастир. 
Справки на тел. 0894/373-
668

ПРОДАВАМ апарта-
мент, идеален център, 
ул. „Станьо Милев” №2, 
блок 2, ап. 10, ет. І, сани-

ран блок. Справки на тел. 
0882/521-030.

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

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

Почитаме ли героите?!
За поредна година памет-

никът с крилото, увековечил 
делото на летците-герои кап. 
Венко Савов и ст. л-т Йор-
дан Тенчев, бе буквално на-
дупчен от недобросъвестни 
граждани дни преди да от-
бележим 32 години от тяхна-
та саможертва. Вандалски-
ят акт констатираха служите-
ли на Общинска администра-
ция при оглед на мястото. На 
снимката ясно се виждат по-
раженията от стрелбата по 
самолетното крило. Опреде-
лено става дума за използ-
ване на мощно оръжие. По-
ругаването на паметта на ле-
тците от поделението край 
Балчик не е прецедент. Ми-
налата година, отново бро-
ени дни преди да отбележим 
тяхната кончина на 27 август, 
самолетното крило бе напра-

вено на решето, сигурно пак 
от същите недобросъвестни 
граждани. Тогава, както и се-
га, паметникът бе ремонти-
ран, но явно е въпрос на вре-
ме някой да изпробва оръжи-
ето си по „символичната ми-
шена”.

Припомняме, че през 2017 
г. Общината задели сред-
ства от общинския бюджет 
за цялостно реновиране на 
монумента, облагородяване 
на прилежащото простран-
ство и поставяне на нова па-
метна плоча на двамата пи-
лоти. В присъствието на ви-
сокопоставени гости и колеги 
на двамата летци паметни-
кът бе открит. Година по-къс-
но всичко се повтаря, зато-
ва си струва да се замислим 
дали почитаме героите си?!? 
Отговорът оставяме на вас…

„Добрички панаир” АД

Изложение в Добрич
За 26-а поредна година 

„Добрички панаир” АД орга-
низира Международното из-
ложение „Селското стопан-
ство и всичко за него”, кое-
то ще се проведе от 28 до 31 
август в Спортен комплекс 
„Простор” в Добрич. Тема-
тиката и този път ще е ед-
рогабаритна и малогабарит-
на техника, машини и съоръ-
жения за животновъдството, 
селскостопански инвентар, 
сушилни инсталации, техни-

ка за почистване и обеззара-
зяване на семена, препара-
ти за растителна защита, се-
мена и посадъчен материал, 
резервни части, масла и сма-
зочни материали и др.

Интерес за участие са за-
явили и фирми, предлага-
щи етеричномаслени кул-
тури, към които се насочват 
все повече земеделци в Доб-
руджа. По традиция на изло-
жението участват и фирми от 
нашата община.


