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Осигурена работа за
за трайно безработни

Община Генерал Тошево 
ще наеме 51 трайно безра-
ботни лица за период от 12 
месеца в рамките на проект 
„Работа”, който Агенция по 
заетостта изпълнява чрез 
Дирекции „Бюро по труда”. 
Наетите ще бъдат насочени 
на работа както в града, та-
ка и в голяма част от села-
та на общината при 8-часов 
работен ден на минимална 
работна заплата. Основните 
дейности, с които ще бъдат 
ангажирани, са почистване 
на зелени площи, поддържа-
не хигиена на уличната мре-
жа, косене на общински пъ-
тища и неспецифични стро-
ителни работи.

Целта на проекта е прео-
доляване на регионалните 
диспропорции на пазара на 
труда и повишаване на за-
етостта и трудовите умения 
на безработни лица (включи-
телно от неравностойно по-
ложение на пазара на тру-
да), от райони с високо рав-
нище на безработица. При-
оритетно подкрепа ще бъ-
де предоставяна към дъл-
готрайно безработните с цел 

преодоляване на пречките 
и създаване на предпостав-
ки за включването им в зае-
тост. Очаква се изпълнение-
то на проекта да благоприят-
ства състоянието на работ-
ната сила в общината, ма-
кар и в краткосрочен план. 
Това ще осигури превенция 
от трайно намаляване на на-
селението в трудоспособ-
на възраст и ще спомогне 
за справяне с дисбаланса в 
разпределението на кадро-
вия ресурс и безработицата 
в малките населени места, в 
които е налице неблагопри-
ятна демографска ситуация.

В годините на членство в 
Европейския съюз програ-
мите за временна заетост са 
един от инструментите, чрез 
които Община Генерал То-
шево може да влияе поло-
жително върху трудовия па-
зар в региона. Само за по-
следните 5 години повече 
от 1000 човека от община-
та, регистрирани в Дирек-
ция „Бюро по труда” - Гене-
рал Тошево, са били вклю-
чени в мерките за заетост и 
обучения.

Общината получи 7 620 лева за
бедственото положение през 2017 г.

По искане на Община Ге-
нерал Тошево от Между-
ведомствената комисия за 
възстановяване и подпома-
гане към Министерския съ-
вет на Република България 
са отпуснати общо 7 620 ле-
ва за разплащане на разхо-
ди по осигуряването на про-
ходимост на общинските пъ-
тища по време на бедстве-
ното положение в началото 
на миналата година. Финан-
совата помощ идва след По-
становление №63 от 26 ап-
рил 2018 година на Минис-
терския съвет, е посочено в 
публикация в сайта на Об-
щината.

Макар след близо една 
година и половина с тези 
средства Общинска адми-
нистрация - Генерал Тоше-
во, ще се разплати с фирми-

те и земеделските стопани, 
които активно и навременно 
се включиха в почистването 
на общинската пътна мрежа 
на цялата територия на об-
щината.

Миналата година Община 
Генерал Тошево входира и 
второ искане с всички необ-
ходими документи до Меж-
дуведомствената комисия 
за възстановяване и подпо-
магане към Министрския съ-
вет. В него водещ мотив са 
последствията от обилни-
те валежи през пролетта на 
2017 година и последстви-
ята от тях в селата Пресе-
ленци, Изворово, Писарово 
и Росен.

Припомняме, че през 
2017 година Община Гене-
рал Тошево бе сполетяна от 
поредица от тежки метеоро-

логични явления, които съз-
дадоха необходимостта от 
ангажиране на значителен 
финансов, технически и кад-
рови ресурс за кратък пери-
од от време.

С общи усилия както от 
страна на Общинска адми-
нистрация, така и от страна 
на Районна служба „Пожар-
на безопасност и защита на 
населението” в Генерал То-
шево, Военното поделение 
в Шабла, Районното упра-
вление на МВР в Генерал 
Тошево и земеделските сто-
пани ситуацията с обилния 
снеговалеж, ураганния вя-
тър и по-късно проливните 
валежи, бяха овладени с це-
ната на компрометирана об-
ществена инфраструктура 
и наводнени домове, но за 
щастие без човешки жертви.

Ден на младежко самоуправление
За поредна година Денят 

на Европа в Община Гене-
рал Тошево е и Ден на мла-
дежкото самоуправление. 
На 9 май кметът на Общи-
ната Валентин Димитров 
и неговия екип „сдадоха” 
за един ден ангажименти-
те си на Кристин Маринова 

като кмет, Живомир Петров 
и Кристияна Стоянова ка-
то зам.-кметове, Доброми-
ра Атанасова като секре-
тар на Общината, Славена 
Петрова като директор на 
Дирекция „ФБМДТ” и Ста-
нислава Михайлова като 
началник на отдел „ОМДС”. 

В края на деня бе направен 
анализ на извършените 
дейности, за които бе да-
дена много висока оценка. 
На работна среща бе по-
дписан Договор за сътруд-
ничество между Общински 
младежки съвет и Община 
Генерал Тошево.

Наградените ученици за постигнати успехи
Във връзка с Деня на сла-

вянската писменост и бъл-
гарската просвета и култура 
- 24 май, на основание чл.44, 
ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, 
кметът на Общината Вален-
тин Димитров издаде запо-
вед за награждаване с гра-
мота и материална награда 
на следните ученици за по-
стигнати високи резултати в 
областта на образованието, 
културата и спорта:

* Гала Мариянова Прода-
нова от ХІІ клас, Петя Гри-
горова Григорова от ХІ клас, 
Йорданка Николаева Ми-
ланова от Х клас, Габри-
ела Димчева Кръстева от VІ 
клас, Петър Йорданов Же-
лев от ІХ клас, Аделина Кра-
симирова Андонова от V 
клас, Ели Младенова Мите-
ва от ІХ клас, Христина Хри-
стова Хинева от Х клас и Ни-

кол Красимирова Костадино-
ва от VІІІ клас на СУ „Н. Ва-
пцаров”.

* Евгени Недков Йовчев от 
VІІІ клас, Симона Василева 
Николова от ІХ клас, Васил-
ка Пламенова Тодорова от ІХ 
клас, Катерина Мирославова 
Кулева от ІХ клас, Виктория 
Петрова Великова от Х клас, 
Теодора Евелинова Петро-
ва от Х клас, Георги Костов 
Иванов от Х клас, Анита Ге-
оргиева Иванова от Х клас, 
Станислава Михайлова Йор-
данова от Х клас, Кристияна 
Стоянова Петрова от Х клас, 
Ивета Жечева Миткова от Х 
клас, Самуил Иванов Сто-
янов от Х клас, Кристин Ге-
оргиева Маринова от Х клас, 
Петър Здравков Георгиев от 
Х клас на ПГЗ „Т. Рачински”. 
Димитър Атанасов Димитров 
от Х клас, Кристияна Краси-

мирова Костадинова от ХІ 
клас, Звезделина Петрова 
Балчева от ХІ клас и Антонио 
Ивелинов Митков от ХІ клас 
на ПГЗ „Т. Рачински”.

* Йоана Манолова Йорда-
нова от VІІ клас, Кънчо Ива-
нов Новаков от VІІ клас и Ди-
митър Николаев Великов от 
VІІ клас на ОУ „Хр. Смирнен-
ски”.

* Кристиян Ивелинов Стоя-
нов от VІІ клас на ОУ „Хр. Бо-
тев” - Кардам.

* Мари Георгиева Ганче-
ва - танцова формация NNS 
Crew, Вера Александър Пайк 
от танцова формация NNS 
Crew, Петя Григорова Гри-
горова - танцова формация 
NNS Crew, Мирослав Весе-
линов Иванов - танцова фор-
мация NNS Crew, Гюлерджан 
Руменов Киров - танцова 
формация NNS Crew, Женя 

Иванова Бучеклиева - клуб 
„Фолклорни танци”, Цвете-
лина Станимирова Маркова 
- клуб „Фолклорни традиции”, 
и Катерина Мирославова Ку-
лева - раздел „Мултимедия” 
при ЦПЛР-ЦРД.

* Александрина Алексан-
дрова Илиева - школа „Пиа-
но”, Габриела Димчева Гос-
подинова - школа „Пиано” и 
Никола Веселинов Георгиев 
- школа „Народно пеене” при 
НЧ „Светлина 1941” - Гене-
рал Тошево.

* Преслава Галинова Гос-
подинова - школа „Народно 
пеене” при НЧ „Стефан Ка-
раджа” - Малина.

Наградите на отличени-
те ученици бяха връчени на 
тържество в Историческия 
музей на града лично от кме-
та на Общината Валентин 
Димитров.

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!
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Девети май - Ден за почит и признателност

Поклон пред героите от войната!
И през тази година Общи-

на Генерал Тошево отбеля-
за годишнината от края на 
Втората световна война и 
Деня на Европа.

Годишнината от края на 
Втората световна война 
съвпадна с Деня на младеж-

ко самоуправление в Об-
щина Генерал Тошево. То-
ва предостави възможност 
на младежите от Общин-
ски младежки съвет да взе-
мат дейно участие в меро-
приятията, организирани в 
чест на тази знаменита да-

та. Кметът на Общината Ва-
лентин Димитров, неговите 
заместници и служители на 
Общинска администрация, 
заедно с учениците от Об-
щински младежки съвет, по-
ложиха цветя на Паметни-
ка на загиналите във войни-
те и се поклониха пред вър-
ховната саможертва на ге-
роите.

Специални младежки де-
легации посетиха ветера-
ни, военнопострадали и во-
енноинвалиди от Втората 
световна война, които живе-
ят на територията на общи-
ната. Те раздадоха букети и 
хранителни пакети на хора-
та, усетили истинския ужас 
на войната. Вече на пре-
клонна възраст част от ве-
тераните разказаха завина-
ги останали спомени за сре-
щите си “очи в очи с ужаса 
на смъртта” във войната и 
споделиха, че това са били 
най-тежките години в дългия 
им живот.

Ето и имената на всич-
ки ветерани от Втората све-
товна война в Община Гене-
рал Тошево: Марин Христов 
Георгиев от Генерал Тоше-
во, Велико Атанасов Петров 
от Кардам, Дамян Алексиев 
Желязков от Спасово и Та-
шо Стойков Ташев от Сър-
нено. Военнопострадали и 
военноинвалиди: Добра То-
дорова, Фереди Хасан, Сте-
фан Манолов, Величка Ге-
оргиева и Марио Коняров.

Първи цветя пред паметника на загиналите във войни-
те поднесоха представителят на ОбМС Кристин Марино-
ва и кметът на Общината Валентин Димитров.

Дамян Желязков Велико Атанасов

СУ „Н. Вапцаров” - Генерал Тошево

Урок сред природата
Как се строи къщичка от 

клони, къде се пали огън и 
как се приготвя храна на от-
крито в гората? На тези въ-
проси дадоха отговор слу-
жители на Държавно горско 
стопанство - Генерал Тоше-
во, по време на първия урок 
на открито с ученици от СУ 
„Н. Вапцаров”. В занимания-
та участваха над 150 деца от 
първи до четвърти клас, тех-
ните учители и горски спе-
циалисти.

За първи път работим с 
деца от това училище. Тех-
ните преподаватели ни се 
обадиха и поискаха да орга-
низираме часове по горска 
педагогика. Решихме, че ще 
е най-добре да направим по-
ход сред природата, защото 
децата обичат да играят на 
открито, обясни директорът 
на стопанството инж. Йор-
данка Найденова.

В горската класна стая де-
цата имаха възможност да се 
научат как се опъва палатка, 
как се пали огън на открито 
и какво трябва да се напра-
ви с жаравата когато си тръг-
нат от гората. За да е уро-
кът още по-интересен, де-
цата бяха поставени в роля-
та на героя на Даниел Дефо 
- Робинзон Крузо. Наистина 
децата научиха много неща, 
пряко свързани с опазване-
то на природата. Започнах-
ме да работим с най-малки-
те ученици от общината, ка-
то надеждата ни е, че посте-
пенно ще ги научим да оби-
чат гората и да я пазят, да я 
разбират и да ценят значе-
нието й. Ако всяка година до-
бавяме нови знания към то-
ва, което им показахме, ще 
оставим зеленото богатство 
на България в сигурни ръце, 
обясни инж. Найденова.

Изложба с фотоси
Народно читалище „Светлина 1941” ще открие на 15 

май фотоизложба „Читалището през годините”. Тя е 
свързана с възходящото развитие на културната институ-
ция през изминалите 77 години. Посетителите ще могат 
да видят фотографии, които наистина ще ги върнат при 
незабравими личности и събития.

Изложбата „Читалището през годините” ще бъде откри-
та за посетители до 31 май 2018 г.

Наградени дейци на образованието и културата
Във връзка с Деня на сла-

вянската писменост и бъл-
гарската просвета и култура 
с материални награди и гра-
моти бяха наградени следни-
те дейци на образованието и 
културата:

~ Веселина Гочева Ивано-
ва - учител от СУ „Н. Вапца-
ров” в Генерал Тошево.

~ Станислав Николов Фи-
липов - учител от СУ „Н. Ва-
пцаров” в Генерал Тошево.

~ Златка Георгиева Петко-
ва - учител от ОУ „Хр. Смир-
ненски” в Генерал Тошево.

~ Красимира Петрова То-

дорова - учител от ОУ „Хр. 
Смирненски” в Генерал То-
шево.

~ Милена Ганева Цонева - 
учител от ПГЗ „Т. Рачински” в 
Генерал Тошево.

~ Диляна Дякова Желязко-
ва - учител от ПГЗ „Т. Рачин-
ски” в Генерал Тошево.

~ Георги Иванов Йорданов 
- учител от ОУ „Й. Йовков” в 
Спасово.

~ Димка Христова - учител 
от ОУ „Й. Йовков” в Красен.

~ Мария Веселинова Ата-
насова - учител от ОУ „Хр. 
Ботев” в Кардам.

~ Елена Иванова Димитро-
ва - учител от ОУ „В. Левски” 
в Преселенци.

~ Веселина Иванова Куца-
рова - учител от ЦПЛР-ЦРД в 
Генерал Тошево.

~ Светлана Стефано-
ва Янакиева - учител от ДГ 
„Пролет” в Генерал Тошево.

~ Мария Петкова Колева - 
секретар на НЧ п”Отец Паис-
ий 1897” в Спасово.

~ Русанка Еленова Ивано-
ва - секретар на НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий” в Пчела-
рово.

~ Стоян Пейчев Стоянов 

(Славейки Чамурлийски) - 
писател, поет, солист на БНР 
от Житен.

~ Павлина Найденова - 
дългогодишен учител в ОУ 
„Хр. Ботев” и член на Чита-
лищното настоятелство в 
Кардам.

~ Театрален колектив „Ге-
орги Шивачев” при НЧ „Свет-
лина 1941” в Генерал Тоше-
во.

Наградите бяха връчени 
от кмета на Общината Ва-
лентин Димитров с пожела-
ние за нови успехи в образо-
ванието и културата.

Гергьовска люлка в село Изворово
За пета поредна година 

добруджанското село Изво-
рово се превърна в домакин 
на традиционния фолклорен 
събор “Гергьовска люлка” и 
събра десетки млади и стари 
на пъстра сянка на мегдана 
пред кметството. Музикална-
та проява продължи повече 
от четири часа, като на сце-
ната се изявиха над 20 само-
дейни колективи и индивиду-
ални изпълнители на народ-
ни песни от читалища, орга-
низации и творчески клубо-
ве. И през тази година във 
фолклорния събор се вклю-
чиха и гости от съседна Ру-
мъния. За представянето си 
всички групи и индивидуал-
ни изпълнители получиха 
статуетки и грамоти за свое-
то участие в пролетния праз-
ник.

Разбира се, той не преми-

на без задължителната Гер-
гьовска люлка, която беше 
разположена близо до сце-
ната. На нея малки и голе-
ми можеха да се полюлеят 
за здраве. Според обичая на 
Гергьовската люлка моми и 
ергени се люлеят за здраве, 
а приятелите им ги удрят ле-
ко по гърба с върбови клонки 
и ги питат кое момче/момиче 
си харесват.

През тази година мест-
ни производители показаха 
своята млечна и месна про-
дукция. Не липсваха и краси-
вите обредни хлябове и пи-
ти, а на специален щанд гос-
ти от Румъния демонстрира-
ха свои традиционни гозби и 
храни. За първи път в рам-
ките на фолклорната проява 
се организира състезание по 
стригане на овце, което пре-
дизвика сериозен интерес.

Културната проява има за 
цел проучване, популяризи-
ране и съхраняване на тра-
дициите, обредността, оби-
чаите и песните в добру-
джанския бит и е част от Кул-
турния календар на Община 
Генерал Тошево.

Само два дни по-рано - 
на 4-ти май, в град Гене-
рал Тошево Народно чита-
лище „Светлина - 1941“ съ-
що организира Гергьовска 
люлка за здраве. В едноча-
совата програма на площа-
да в града взеха участие гру-
пи по автентичен фолклор 
от детските градини “Първи 
юни” и “Пролет”, танцов със-
тав “Българка”, детски фол-
клорен танцов състав “Тоше-
вче”, школа “Фолклорни тра-
диции”, фолклорен оркестър 
и солисти, както и оркестър 
“Лозница”.
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На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.5 
от Закона за автомобилните 
превози, чл.8 и чл.16 „в” от 
Наредба №2 от 15.03.2002 
г. за условията и реда за ут-
върждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване 
на обществени превози на 
пътници с автобуси, Общин-
ски съвет Ген. Тошево реши:

1. Отменя Общинска 
транспортна схема, утвър-
дена с Решение №7-9 от 
29.09.2017 г. на Общински 
съвет Ген. Тошево, включ-
ваща следните маршрутни 
разписания:

* Маршрутно разписание 
№1 на автолиния Ген. То-
шево - Кардам - Йовково - 
Ген. Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но.

Тръгва от Ген. Тошево в 
8:20 ч., пристига в 8:27 ч. в 
Кардам, тръгва за Йовково 
в 8:28 ч., пристига в 8:37 ч., 

тръгва за Кардам в 8:38 ч., 
пристига в 8:47 ч., тръгва за 
Ген. Тошево в 8:48 ч., прис-
тига в 8:56 ч.

Обща дължина 30 км. Об-
що време за пътуване 36 
мин.

* Маршрутно разписание 
№2 на автолиния Ген. То-
шево - Спасово - Пресе-
ленци - Ген. Тошево:

Изпълнява се целогодиш-
но.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 7:10 ч., пристига в Спасо-
во в 7:35 ч., тръгва в 7:40 ч., 
пристига в Сърнено в 7:49 
ч., тръгва за Сираково в 7:50 
ч., пристига в 7:55 ч., тръгва 
за Великово в 7:56 ч., прис-
тига в 8:00 ч., тръгва за Ка-
лина в 8:01 ч., пристига в 

8:05 ч., тръгва за Горица в 
8:06 ч., пристига в 8:15 ч., 
тръгва за Преселенци в 8:16 
ч., пристига в 8:20 ч., тръгва 
за Люляково в 8:21 ч., прис-
тига в 8:29 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 8:30 ч., пристига в 

8:35 ч.
Обща дължина 59 км. Об-

що време за пътуване 1 ч. и 
36 мин.

* Маршрутно разписание 
№3 на автолиния Ген. То-
шево - Люляково - Пресе-
ленци - Малина - Пресе-
ленци - Горица - Великово 
- Калина - Василево - Бал-
канци - Василево - Среди-
на - Конаре - Василево - 
Преселенци - Малина - Лю-
ляково - Ген. Тошево.

Изпълнява се целогодиш-

но.
Тръгва от Ген. Тошево в 

11:30 ч., пристига в Люляко-
во в 11:35 ч., тръгва за Пре-
селенци в 11:36 ч., пристига 
в 11:41 ч., тръгва за Малина 
в 11:42 ч., пристига в 11:47 

ч., тръгва за Преселенци в 
11:48 ч., пристига в 11:53 ч., 
тръгва за Горица в 11:54 ч., 
пристига в 11:59 ч., тръгва 
за Великово в 12:00 ч., прис-
тига в 12:08 ч., тръгва за Ка-
лина в 12:09 ч., пристига в 
12:17 ч., тръгва за Василево 
в 12:18 ч., пристига в 12:23 
ч., тръгва за Балканци в 
12:24 ч., пристига в 12:29 ч., 
тръгва за Василево в 12:30 
ч., пристига в 12:35 ч., тръг-
ва за Средина в 12:36 ч., 
пристига в 12:44 ч., тръгва 

за Конаре в 12:45 ч., присти-
га в 12:53 ч., тръгва за Ва-
силево в 12:54 ч., пристига 
в 12:59 ч., тръгва за Пресе-
ленци в 13:00 ч., пристига в 
13:05 ч., тръгва за Малина в 
13:06 ч., пристига в 13:11 ч., 

тръгва за Люляково в 13:12 
ч., пристига в 13:20 ч., тръг-
ва за Ген. Тошево в 13:21 ч., 
пристига в 13:26 ч.

Обща дължина 80 км. Об-
що време за пътуване 2 ч. и 
52 мин. В неделя линията не 
се изпълнява.

* Маршрутно разписание 
№4 на автолиния Ген. То-
шево - Люляково - Мали-
на - Преселенци - Василе-
во - Конаре - Средина - Ва-
силево - Преселенци - Ма-
лина - Люляково - Ген. То-

шево.
Изпълнява се целогодиш-

но.
Тръгва от Ген. Тошево в 

6:50 ч., пристига в Люляко-
во в 6:55 ч., тръгва за Мали-
на в 6:56 ч., пристига в 7:08 
ч., тръгва за Преселенци в 
7:09 ч., пристига в 7:16 ч., 
тръгва за Василево в 7:17 
ч., пристига в 7:22 ч., тръгва 
за Балканци в 7:23 ч., прис-
тига в 7:28 ч., тръгва за Ва-
силево в 7:29 ч., пристига в 
7:34 ч., тръгва за Конаре в 
7:35 ч., пристига в 7:40 ч., 
тръгва за Средина в 7:41 ч., 
пристига в 7:50 ч., тръгва за 
Василево в 7:51 ч., присти-
га в 7:56 ч., тръгва за Пре-
селенци в 7:57 ч., пристига 
в 8:02 ч., тръгва за Малина 
в 8:03 ч., пристига в 8:08 ч., 
тръгва за Люляково в 8:09 
ч., пристига 8:19 ч., тръг-
ва за Ген. Тошево в 8:20 ч., 
пристига в 8:25 ч.

Продължава на стр. 4

Заседание на Общинския съвет, проведено на 30 април 2018 година
На 30 април се проведе 

четвъртото поред за тази го-
дина заседание на Общински 
съвет Генерал Тошево. Взети 
бяха следните решения:

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 и ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация (ЗМС-
МА), във връзка с чл.219, ал.5 
от Закона за предучилищно-
то и училищното образова-
ние и чл.2 от Наредба №1 
от 16.01.2017 г. за условията 
и реда за възстановяване на 
транспортните разходи или 
на разходите за наем на пе-
дагогическите специалисти в 
институциите в системата на 
предучилищното и училищно-
то образование, Общинският 
съвет реши:

І. Допълва свое решение 
№9-1 от 01.11.2017 г.:

1. Добавя към утвърде-
ния списък на педагогическия 
персонал в училищата и дет-
ските градини и определя за-
плащане на транспортните 
разходи за учебната 2017-
2018 г. в размер на 100% от 
стойността на реално извър-
шените разходи, удостовере-
ни с билети, фактури и абона-
ментни карти за пътуване по 
маршрута от местоживеенето 
до местоработата и обратно, 
както следва:

ОУ „Хр. Ботев в с. Кар-
дам: Иванка Петрова Ивано-
ва на мястото на Иванка Го-
чева Георгиева по маршрут 
Ген. Тошево - Кардам и об-
ратно.

2. Добавя към списък на пе-
дагогическия персонал, рабо-
тещ в училища и детски гра-
дини, който пътува с лични 
превозни средства от место-
живеене до месторабота и 
обратно и чийто разходи под-
лежат на възстановяване, 
както следва:

ОУ „Хр. Ботев” в с. Кар-
дам: Галина Манолова Же-
лязкова по маршрут Ген. То-
шево - Кардам и обратно.

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

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

1. Отпуска еднократна фи-
нансова помощ в общ размер 
на 900 лева, която следва да 
се разпредели поравно на 
трима ученици от СУ „Н. Ва-
пцаров” и ПГЗ „Т. Рачински”.

2. Средствата да се осигу-
рят от Бюджета на Община 
Ген. Тошево, дейност 2122, 

§4214.
3. Възлага на кмета на Об-

щината да извърши послед-
ващите законови действия по 
изпълнението на настоящото 
решение.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА във връзка с 
чл.7, ал.2 от Закона за борба 
с противообществените проя-
ви на малолетни и непълно-
летни, Общинският съвет ре-
ши:

1. Приема доклад за дей-
ността на МКБППМН - Общи-
на Ген. Тошево през 2017 г.

2. Общинският съвет упъл-
номощава кмета на Община-
та да извърши последващи-
те съгласно закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 от ЗМСМА, Общинският 
съвет реши:

Приема Общинска програ-
ма за закрила на детето за 
2018 г.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.26 „а”, ал.5 от За-
кона за народните читалища, 
Общинският съвет реши:

Приема Отчета за дейност-
та на народните читалища 
от Община Ген. Тошево и за 
изразходваните от бюджета 
средства през 2017 г.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и 
ал.3 от Закона за социалното 
подпомагане и във връзка с 
чл.35, ал.2 от Закона за соци-
ално подпомагане и чл.36 „б”, 
ал.4 от ППЗСП, Общинският 
съвет реши:

1. Годишен план за дейст-
вие по изпълнение на Об-
щинска стратегия за развитие 
на социалните услуги (2016-
2020) в Община Ген. Тошево 
за 2019 г.

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

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, 
т.3 от Търговския закон и 
чл.7, ал.8 от Наредбата за уп-
ражняване правата върху об-
щинската част от капитала на 
Търговските дружества, Об-
щинският съвет реши:

1. Приема отчета за 2017 
г. за дейността на „Медицин-
ски център 1 Ген. Тошево” 
ЕООД.

2. Освобождава от отговор-
ност управителя на друже-
ството д-р Александър Щерев 
за 2017 г.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 
чл.14, ал.1, 2 и 3 и чл.8 от За-
кона на общинската собстве-

ност и чл.24 „а”, ал.5 от Зако-
на за собствеността и ползва-
нето на земеделски земи, Об-
щинският съвет реши (ОбПФ):

1. Дава съгласие да бъдат 
отдадени под наем чрез търг 
с тайно наддаване за стопан-
ската 2018-2019 г. земедел-
ски земи от ОбПФ съгласно 
Приложение №1, представля-
ващо неразделна част от на-
стоящото решение.

2. Определя начални тръж-
ни цени за отдаване под наем 
на земеделски земи, опреде-
лени в т.1, както следва: ІІ ка-
тегория - 105 лв./дка; ІІІ кате-
гория - 105 лв./дка; ІV катего-
рия - 105 лв./дка; V категория 
- 105 лв./дка; І категория - 105 
лв./дка; VІІ категория - 70 лв./
дка;VІІІ категория - 70 лв./дка; 
ІХ категория - 70 лв./дка, Х ка-
тегория - 70 лв./дка.

3. Дава съгласие да бъдат 
отдадени под наем чрез търг 
с тайно наддаване за срок от 
5 стопански години, считано 
от 2018-2019 г., необработ-
ваеми земи от ОбПФ съглас-
но Приложение №2, предста-
вляващо неразделна част от 
настоящото решение.

4. Определя начални тръж-
ни цени за отдаване под наем 
на земеделски земи, опреде-
лени в т.3 в размер на 70 лв./
дка земеделска земя.

5. Дава съгласие за опре-
делените по т.3 земеделски 
земи за първа и втора стопан-
ски години наемната цена да 
бъде в размер на 10% от дос-
тигнатата тръжна цена.

6. Възлага на кмета на Об-
щината да предприеме необ-
ходимите действия - правни и 
фактически за провеждане на 
публичен търг с тайно надда-
ване и сключване на договори 
за отдаване под наем на имо-
тите по т.1 и т.3.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общин-
ският съвет реши:

Определя място за изграж-
дане на Паметник на Васил 
Левски в северната част на 
градския парк на Ген. Тоше-
во - УПИ №ІV - парк, кв.95 по 
регулационния план на града. 
Възлага на кмета на Община-
та да извърши последващите 
съгласно закона действия.

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

Приема финансовия отчет 
за 2017 г. и доклада за дей-
ността на „Добруджа газ” АД - 
Ген. Тошево.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 

от ЗПФ, Общинският съвет 
реши:

І. Приема информация за 
актуализирано разпределе-
ние на промените на прихо-
дите по бюджета на Общи-
на Ген. Тошево през първото 
тримесечие на 2018 г. съглас-
но Приложение №1.

ІІ. Приема информация за 
актуализирано разпределе-
ние на промените на разхо-
дите по бюджета на Общи-
на Ген. Тошево през първото 
тримесечие на 2018 г. съглас-
но Приложение №2.

ІІІ. Приема информация за 
актуализирано разпределе-
ние на компенсирани проме-
ни на разходите по бюджета 
на Община Ген. Тошево през 
първото тримесечие на 2018 
г. съгласно Приложение №4 
и №4.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, и 
докладна записка от д-р Алек-
сандър Щерев, Общинският 
съвет реши:

1. Да се предоставят сред-
ства в размер на 12 000 ле-
ва на „Медицински център 1 
Ген. Тошево” ЕООД за покри-
ване на разходите възникна-
ли вследствие на увеличение 
на минималната работна за-
плата и прилежащите към тях 
осигуровки.

2. Средствата да се отнесат 
като разход в дейност 2469 
„Други дейности по здравео-
пазването”, §43-01 „Субсидия 
за текуща дейност”.

 3. Възлага и делегира пра-
ва на кмета на Общината да 
извърши всички необходи-
ми правни и фактически дей-
ствия за изпълнение на реше-
нието.

* На основание чл.21, ал.2 
от ЗМСМА, Общинският съ-
вет реши:

Утвърждава разходите за 
командировка на кмета на 
Общината за първото триме-
сечие на 2018 г. в размер на 
416,43 лева.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и изисквания-
та на Програма Interreg V-A 
Румъния - България, Общин-
ският съвет реши:

1. Одобрява разходите от 
бюджета по проекта, необ-
ходими на Община Ген. То-
шево като собствен принос в 
проект “Развитие на туристи-
ческия потенциал, опазване 
и популяризиране на общо-
то наследство”, “Development 
of Tourism Potential, Protection 
and Promotion of the Common 
Herritage”, ROBG 453, избран 

за финансиране по Програма 
Interreg V-A Румъния - Бълга-
рия в размер на 2% от одо-
брения бюджет.

2. Община Ген. Тошево ще 
осигури временна наличност 
на средства, до възстановя-
ването им по Програмата.

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

* На основание чл. 21, 
ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 5, 
ал. 1, т.5, чл.16 и чл. 17 от За-
кона за общинския дълг Об-
щинският съвет реши:

1. Дава съгласие Общи-
на Ген. Тошево да сключи 
договор за кредит с “Фонд 
за органите на местното са-
моуправление в България 
- ФЛАГ” ЕАД, по силата на 
който да поеме краткосро-
чен общински дълг с цел ре-
ализацията на проект: “По-
вишаване на достъпност-
та до TEN - T в граничен ра-
йон Негру Вода - Ген. Тоше-
во” (“Increasing accessibility 
to the TEN - T in the border 
area Negru Voda - General 
Toshevo”), 15.1.1.019, ROBG, 
финансиран по Договор за 
БФП 27989 от 09.03.2017г. 
по Програма Interreg V-A Ру-
мъния - България 2014-2020, 
съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез ЕФРР при 
следните основни параме-
три: Максимален размер на 
дълга -1 350 000. Валута на 
дълга - лева. Вид на дълга - 
краткосрочен дълг, поет с до-
говор за общински заем. Ус-
ловия за погасяване: Срок 
на погасяване - до 12 месе-
ца, считано от датата на под-
писване на договора за кре-
дит, с възможност за пред-
срочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за 
предсрочно погасяване. Из-
точници за погасяване на 
главницата - чрез плащани-
ята от Управляващия орган, 
съгласно Договор за безвъз-
мездна финансова помощ 
№27989 от 09.03.2017 г. и/
или от собствени бюджетни 
средства. Максимален лих-
вен процент - шестмесечен 
EURIBOR плюс максимал-
на надбавка от 4,083%. Дру-
ги такси, наказателни лихви, 
неустойки и разноски - съ-
гласно ценовата политика на 
Фонд ФЛАГ и Управляваща-
та банка.

Начин на обезпечаване на 
кредита:

Учредяване на залог вър-
ху вземанията на Община 

Ген. Тошево по Договор за 
безвъзмездна финансова по-
мощ №27989 от 09.03.2017 г., 
сключен с Управляващия ор-
ган на програма INTERREG 
V-A Румъния - България, по-
стъпващи по банкова сметка, 
вземанията за наличности-
те по която, настоящи и бъ-
дещи, също са обект на осо-
бен залог.

Учредяване на залог вър-
ху настоящи и бъдещи взе-
мания, представляващи на-
стоящи и бъдещи приходи на 
Община Ген. Тошево:

- по чл.45, ал.1, т.1, букви 
от „а” до „ж” от Закона за пуб-
личните финанси и бюджет-
ните взаимоотношения на 
Община Ген. Тошево;

- по чл.52, ал.1 от Закона за 
публичните финанси, постъп-
ващи по банкова сметка, взе-
манията за наличностите по 
която, настоящи и бъдещи, 
също са обект на особен за-
лог.

2. Възлага и делегира пра-
ва на кмета на Община Ген. 
Тошево да подготви искането 
за кредит, да го подаде в офи-
са на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да 
подпише договора за кредит 
и договорите за залог, както 
и да извърши всички остана-
ли необходими правни и фак-
тически действия за изпълне-
ние на решението по т.1.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 от ЗМСМА, чл.24, т.4 от 
Закона за регионалното раз-
витие и във връзка с чл.91, 
ал.1, 2 е 3 от Закона за прила-
гане на Закона за регионал-
ното развитие, Общинският 
съвет реши:

1. Одобрява Годишен до-
клад за наблюдението на из-
пълнението на Общински 
план за развитие на Община 
Ген. Тошево 2014-2020 г. за 
2017 г.

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

* На основание чл.21, ал.1, 
т.1 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.68 „в” от Закона за съдеб-
ната власт, Общинският съ-
вет реши:

Избира комисия в тричле-
нен състав - председател Ро-
сица Стоянова и членове Ро-
сен Власев и Яна Бонева - 
със задача до следващото 
заседание на Общински съ-
вет Ген. Тошево да извърши 
процедурата по определяне 
на кандидати за съдебни за-
седатели за Окръжен съд - гр. 
Добрич и изготви доклад.

Утвърдената Общинска транспортна схема
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Продължава от стр. 3
Тръгва от Ген. Тошево в 

15:30 ч., пристига в Люляко-
во в 15:35 ч., тръгва за Мали-
на в 15:36 ч., пристига в 15:47 
ч., тръгва за Преселенци в 
15:48 ч., пристига в 15:53 ч., 
тръгва за Василево в 15:54 
ч., пристига в 15:53 ч., тръгва 
за Василево в 15:54 ч., прис-
тига в 15:59 ч., тръгва за Бал-
канци в 16:00 ч., пристига в 
16:05 ч., тръгва за Василево 
в 16:06 ч., пристига в 16:11 
ч., тръгва за Конаре в 16:12 
ч., пристига в 16:17 ч., тръгва 
за Средина в 16:18 ч., прис-
тига в 16:27 ч., тръгва за Ва-
силево в 16:28 ч., пристига в 
16:33 ч., тръгва за Преселен-
ци в 16:34 ч., пристига в 16:39 
ч., тръгва за Малина в 16:40 
ч., пристига в 16:45 ч., тръгва 
за Люляково в 16:46 ч., прис-
тига в 16:56 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 16:57 ч., пристига в 
17:02 ч.

Обща дължина 72 км. Об-
що време за пътуване 4 ч. 
и 54 мин. В 6:50 ч. - неделя 
линията не се изпълнява. В 
15:30 ч. събота линията не 
се изпълнява.

* Маршрутно разписание 
№5 на автолиния Ген. То-
шево - Росица - Лозница - 
Ген. Тошево.

Изпълнява се целогодиш-
но.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 6:50 ч., пристига в Пас-
тир в 6:54 ч., тръгва за Къ-
пиново в 6:55 ч., пристига в 
6:59 ч.,тръгва за Горен из-
вор в 7:00 ч., пристига в 7:04 
ч., тръгва за Долен извор в 
7:05 ч., пристига в 7:07 ч., 
тръгва за Добромирци в 7:08 
ч., пристига в 7:09 ч., тръгва 
за Красен в 7:10 ч., присти-
га в 7:11 ч., тръгва за Роси-
ца в 7:12 ч., пристига в 7:19 
ч., тръгва за Лозница в 7:20 
ч., пристига в 7:26 ч., тръгва 
за Росица в 7:27 ч., присти-
га в 7:33 ч., тръгва за Кра-
сен в 7:34 ч., пристига в 7:41 
ч., тръгва за Росен в 7:42 ч., 
пристига в 7:44 ч., тръгва за 
Краище в 7:45 ч., присти-
га в 7:46 ч., тръгва за Росен 
в 7:47 ч., пристига в 7:48 ч., 
тръгва за Красен в 7:49 ч., 
пристига в 7:51 ч., тръгва за 
Добромирци в 7:52 ч., прис-
тига в 7:56 ч., тръгва за До-
лен извор в 7:57 ч., пристига 
в 7:58 ч., тръгва за Горен из-
вор в 7:59 ч., пристига в 8:01 
ч., тръгва за Къпиново в 8:02 
ч., пристига в 8:06 ч., тръг-
ва за Пастир в 8:07 ч., прис-
тига в 8:11 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 8:12 ч., пристига в 
8:15 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
12:30 ч., пристига в Пастир в 
12:34 ч., тръгва за Къпиново 
в 12:35 ч., пристига в 12:39 ч., 
тръгва за Горен извор в 12:40 
ч., пристига в 12:45 ч., тръг-
ва за Долен извор в 12:46 
ч., пристига в 12:48 ч., тръг-
ва за Добромирци в 12:49 ч., 
пристига в 12:50 ч., тръгва за 
Красен в 12:51 ч., пристига в 
12:52 ч., тръгва за Росица в 
12:53 ч., пристига в 13:00 ч., 
тръгва за Лозница в 13:01 ч., 
пристига в 13:06 ч., тръгва за 
Росица в 13:07 ч., пристига в 
13:08 ч., тръгва за Красен в 
13:09 ч., пристига в 13:16 ч., 
тръгва за Росен в 13:17 ч., 
пристига в 13:19 ч., тръгва за 
Краище в 13:20 ч., пристига 
в 13:21 ч., тръгва за Росен в 
13:22 ч., пристига в 13:23 ч., 
тръгва за Красен в 13:24 ч., 
пристига в 13:26 ч., тръгва за 
Добромирци в 13:27 ч., прис-
тига в 13:31 ч., тръгва за До-
лен извор в 13:32 ч., присти-
га в 13:33 ч., тръгва за Горен 

извор в 13:34 ч., пристига в 
13:36 ч., тръгва за Къпиново 
в 13:37 ч., пристига в 13:40 ч., 
тръгва за Пастир в 13:41 ч., 
пристига в 13:44 ч., тръгва за 
Ген. Тошево в 13:45 ч., прис-
тига в 13:47 ч.

В 6:50 ч. в неделя линията 
не се изпълнява. В 12:30 ч. в 
събота линията не се изпъл-
нява. Обща дължина 85 км. 
Общо време за пътуване 3 ч. 
и 38 мин.

* Маршрутно разписание 
№6 на автолиния Ген. То-
шево - Дъбовик - Пчеларо-
во - Зограф - Узово - Гради-
ни - Сноп - Житен - Ген. То-
шево.

Изпълнява се целогодиш-
но вторник и четвъртък.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 8:00 ч., пристига в Равнец 
в 8:04 ч., тръгва за Дъбовик 
в 8:05 ч., пристига в 8:07 ч., 
тръгва за Пчеларово в 8:08 
ч., пристига в 8:13 ч., тръг-
ва за Зограф в 8:14 ч., прис-
тига в 8:16 ч., тръгва за Узо-
во в 8:17 ч., пристига в 8:19 
ч., тръгва за Градини в 8:20 
ч., пристига в 8:25 ч., тръг-
ва за Сноп в 8:26 ч., прис-
тига в 8:27 ч., тръгва за Жи-
тен в 8:28 ч., пристига в 8:30 
ч., тръгва за Сноп в 8:31 ч., 
пристига в 8:33 ч., тръгва за 
Градини в 8:34 ч., пристига в 
8:35 ч., тръгва за Узово в 8:36 
ч., пристига в 8:39 ч., тръгва 
за Зограф в 8:40 ч., присти-
га в 8:42 ч., тръгва за Пчела-
рово в 8:43 ч., пристига в 8:45 
ч., тръгва за Дъбовик в 8:46 
ч., пристига в 8:49 ч., тръг-
ва за Равнец в 7:50 ч., прис-
тига в 8:52 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 8:53 ч., пристига в 
8:56 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
16:00 ч., пристига в Равнец в 
16:04 ч., тръгва за Дъбовик в 
16:05 ч., пристига в 16:07 ч., 
тръгва за Пчеларово в 16:08 
ч., пристига в 16:13 ч., тръг-
ва за Зограф в 16:14 ч., прис-
тига в 16:16 ч., тръгва за Узо-
во в 16:17 ч., пристига в 16:19 
ч., тръгва за Градини в 16:20 
ч., пристига в 16:25 ч., тръг-
ва за Сноп в 16:26 ч., присти-
га в 16:27 ч., тръгва за Житен 
в 16:28 ч., пристига в 16:30 
ч., тръгва за Сноп в 16:31 ч., 
пристига в 16:33 ч., тръгва за 
Градини в 16:34 ч., присти-
га в 16:35 ч., тръгва за Узо-
во в 16:36 ч., пристига в 16:39 
ч., тръгва за Зограф в 16:40 
ч., пристига в 16:42 ч., тръг-
ва за Пчеларово в 16:43 ч., 
пристига в 16:45 ч., тръгва за 
Дъбовик в 16:46 ч., пристига 
в 16:49 ч., тръгва за Равнец 
в 16:50 ч., пристига в 16:52 
ч., тръгва за Ген. Тошево в 
16:53 ч., пристига в 16:57 ч.

Обща дължина 104 км.. 
Общо време за пътуване 2 ч. 
и 47 мин.

* Маршрутно разписание 
№7 на автолиния Ген. То-
шево - Писарово - Ген. То-
шево.

Изпълнява се целогодиш-
но, събота и неделя не се из-
пълнява.

Тръгва от Ген. Тошево в 
7:30 ч., пристига в Писарово 
в 7:40 ч., тръгва за Генерал 
Тошево в 7:41 ч., пристига в 
7:51 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
17:30 ч., пристига в Писаро-
во в 17:40 ч., тръгва за Гене-
рал Тошево в 17:41 ч., прис-
тига в 17:51 ч.

Обща дължина 20 км. Об-

що време за пътуване 42 
мин.

* Маршрутно разписание 
№8 на автолиния Ген. То-
шево - Снягово - Кардам - 
ГКПП - Ген. Тошево.

Изпълнява се целогодиш-
но.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 6:50 ч., пристига в Сняго-
во в 6:57 ч., тръгва за Кар-
дам в 6:58 ч., пристига в 7:02 
ч., тръгва за Йовково в 7:03 
ч., пристига в 7:10 ч., тръг-
ва за ГКПП в 7:11 ч., присти-
га в 7:15 ч., тръгва за Йовко-
во в 7:16 ч., пристига в 7:20 
ч., тръгва за Кардам в 7:21 ч., 
пристига в 7:28 ч., тръгва за 

Снягово в 7:29 ч., пристига в 
7:33 ч., тръгва за Ген. Тоше-
во в 7:34 ч., пристига в 7:44 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
17:10 ч., пристига в Снягово 
в 17:17 ч., тръгва за Кардам 
в 17:18 ч., пристига в 17:22 
ч., тръгва за Йовково в 17:23 
ч., пристига в 17:30 ч., тръг-
ва за ГКПП в 17:31 ч., присти-
га в 17:35 ч., тръгва за Йовко-
во в 17:36 ч., пристига в 17:40 
ч., тръгва за Кардам в 17:41 
ч., пристига в 17:48 ч., тръгва 
за Снягово в 17:49 ч., присти-
га в 17:53 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 17:54 ч., пристига в 
18:02 ч.

В 06:50 ч. - събота и неде-
ля линията не се изпълнява. 
В 13:00 ч. - неделя линията 
не се изпълнява. В 17:10 ч. - 
събота линията не се изпъл-
нява. Обща дължина 105 км. 
Общо време за пътуване 2 ч. 
и 48 мин.

* Маршрутно разписание 
№9 на автолиния Ген. То-
шево - Люляково - Пресе-
ленци - Горица - Калина - 
Великово - Сираково - Сър-
нено - Спасово - Ген. Тоше-
во.

Изпълнява се целогодиш-
но в понеделник, сряда и пе-
тък.

Тръгва от Ген. Тошево в 
14:00 ч., пристига в Люляко-
во в 14:05 ч., тръгва за Пре-
селенци в 14:06 ч., пристига 
в 14:10 ч., тръгва за Горица 
в 14:11 ч., пристига в 14:12 ч., 
тръгва за Калина в 14:13 ч., 
пристига в 14:15 ч., тръгва за 
Великово в 14:16 ч., пристига 
в 14:20 ч., тръгва за Сирако-
во в 14:21 ч., пристига в 14:25 
ч., тръгва за Сърнено в 14:26 
ч., пристига в 14:30 ч., тръгва 
за Спасово в 14:31 ч., присти-
га в 14:40 ч.

Обща дължина 28 км. Об-
що време за пътуване 0:40 
мин.

* Маршрутно разписание 
№10 на автолиния Ген. То-
шево - Спасово - Кардам - 
Ген. Тошево.

Изпълнява се целогодиш-
но. Не се изпълнява в неде-
ля.

 Тръгва от Ген. Тошево в 
11:50 ч., пристига в Кардам в 
12:10 ч., тръгва за Чернооко-
во в 12:11 ч., пристига в 12:20 
ч., тръгва за Рогозина в 12:21 
ч., пристига в 12:35 ч., тръгва 
за Спасово в 12:36 ч., прис-
тига в 12:49 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 12:50 ч., пристига в 
13:15 ч.

Обща дължина 50 км. Об-
що време за пътуване 1 ч. и 
58 мин.

2. Утвърждава общинска 
транспортна схема на Общи-
на Генерал Тошево, включ-
ваща следните маршрутни 
разписания:

* Маршрутно разписание 
№1 на автолиния Ген. То-
шево - Кардам - Спасово - 
Преселенци - Ген. Тошево.

Изпълнява се целогодиш-
но. В събота и неделя лини-
ята не се изпълнява.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 6:50 ч., пристига в Кардам 
в 7:03 ч., тръгва за Спасово 
в 7:04 ч., пристига в 7:34 ч., 
тръгва за Сърнено в 7:35 ч., 
пристига в 7:42 ч., тръгва за 
Сираково в 7:43 ч., пристига 
в 7:48 ч., тръгва за Велико-
во в 7:49 ч., пристига в 7:54 
ч., тръгва за Калина в 7:55 ч., 
пристига в 8:02 ч., тръгва за 
Горица в 8:03 ч., пристига в 

8:10 ч., тръгва за Преселен-
ци в 8:11 ч., пристига в 8:18 
ч., тръгва за Люляково в 8:19 
ч., пристига в 8:29 ч., тръгва 
за Писарово в 8:30 ч., прис-
тига в 8:40 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 8:41 ч., пристига в 
8:51 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
14:00 ч., пристига в Кардам в 
14:13 ч., тръгва за Спасово в 
14:14 ч., пристига в 14:44 ч., 
тръгва за Сърнено в 14:45 ч., 
пристига в 14:52 ч., тръгва за 
Сираково в 14:53 ч., пристига 
в 14:58 ч., тръгва за Велико-
во в 14:59 ч., пристига в 15:04 
ч., тръгва за Калина в 15:05 
ч., пристига в 15:12 ч., тръгва 
за Горица в 15:13 ч., присти-
га в 15:20 ч., тръгва за Пресе-
ленци в 15:21 ч., пристига в 
15:28 ч., тръгва за Люляково 
в 15:29 ч., пристига в 15:39 ч., 
тръгва за Писарово в 15:40 
ч., пристига в 15:50 ч., тръг-
ва за Ген. Тошево в 15:51 ч., 
пристига в 16:01 ч.

Обща дължина 66 км. Об-
що време за пътуване 2 ч.

* Маршрутно разписание 
№2 на автолиния Ген. То-
шево - Конаре - Преселен-
ци - Ген. Тошево.

Изпълнява се целогодиш-
но. В събота и неделя лини-
ята не се изпълнява.

Тръгва от Ген. Тошево в 
6:40 ч., пристига в Люляково 
в 6:48 ч., тръгва за Преселен-
ци в 6:49 ч., пристига в 6:57, 
тръгва за Василево в 6:58 ч., 
пристига в 7:08 ч., тръгва за 
Конаре в 7:09 ч., пристига в 
7:17 ч., тръгва за Средина 
в 7:18 ч., пристига в 7:31 ч., 
тръгва за Балканци в 7:32 ч., 
пристига в 7:45 ч., тръгва за 
Василево в 7:46 ч., пристига 
в 7:51 ч., тръгва за Преселен-
ци в 7:52 ч., пристига в 8:02 
ч., тръгва за Малина в 8:03 ч., 
пристига в 8:10 ч., тръгва за 
Петлешково в 8:11 ч., присти-
га в 8:21 ч., тръгва за Присад 
в 8:22 ч., пристига в 8:25 ч., 
тръгва за Ген. Тошево в 8:26 
ч., пристига в 8:33 ч..

 Тръгва от Ген. Тошево в 
13:30 ч., пристига в Люляко-
во в 13:38 ч., тръгва за Пре-
селенци в 13:39 ч., присти-
га в 13:47 ч., тръгва за Ва-
силево в 13:48 ч., пристига в 
13:58 ч., тръгва за Конаре в 
13:59 ч., пристига в 14:07 ч., 
тръгва за Средина в 14:08 ч., 
пристига в 14:21 ч., тръгва за 
Балканци в 14:22 ч., присти-
га в 14:35 ч., тръгва за Ва-
силево в 14:36 ч., пристига в 
14:41 ч., тръгва за Преселен-
ци в 14:42 ч., пристига в 14:52 
ч., тръгва за Малина в 14:53 
ч., пристига в 15:00 ч., тръгва 
за Петлешково в 15:01 часа, 
пристига в 15:11 часа, тръгва 
за Присад в 15:12 ч., присти-
га в 15:15 ч., тръгва за Ген. 

Тошево в 15:16 ч., пристига в 
15:23 ч.

Обща дължина 62 км. Об-
що време за пътуване 1 ч. и 
54 мин.

* Маршрутно разписание 
№3 на автолиния Ген. То-
шево - Росица - Ген. Тоше-
во.

Изпълнява се целогодиш-
но. Линията се изпълнява в 
понеделник, вторник, четвър-
тък и петък.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 6:50 ч., пристига в Пастир 
в 6:53 ч., тръгва за Къпино-
во в 6:54 ч., пристига в 7:06 
ч., тръгва за Изворово в 7:07 
ч., пристига в 7:21 ч., тръгва 

за Красен в 7:22 ч., присти-
га в 7:30 ч., тръгва за Роси-
ца в 7:32 ч., пристига в 7:51 
ч., тръгва за Красен в 7:52 
ч., пристига в 8:12 ч., тръг-
ва за Росен в 8:13 ч., прис-
тига в 8:18 ч., тръгва за Кра-
сен в 8:19 ч., пристига в 8:24 
ч., тръгва за Изворово в 8:25 
ч., пристига в 8:35 ч., тръг-
ва за 8:36 ч., пристига в 8:48 
ч., тръгва за Пастир в 8:49 ч., 
пристига в 8:52 ч., тръгва за 
Ген. Тошево в 8:53 ч., прис-
тига в 9:00 ч.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 12:30 ч., пристига в Пас-
тир в 12:33 ч., тръгва за Къ-
пиново в 12:34 ч., пристига в 
12:46 ч., тръгва за Изворово 
в 12:47 ч., пристига в 13:01 
ч., тръгва за Красен в 13:02 
ч, пристига в 13:10 ч., тръгва 
за Росица в 13:11 ч., пристига 
в 13:31 ч., тръгва за Красен 
в 13:32 ч., пристига в 13:52 
ч., тръгва за Росен в 13:53 
ч., пристига в 13:58 ч., тръг-
ва за Красен в 13:59 ч., прис-
тига в 14:04 ч., тръгва за Из-
ворово в 14:05 ч., пристига в 
14:15 ч., тръгва за Къпиново 
в 14:16 ч., пристига в 14:28 ч., 
тръгва за Пастир в 14:29 ч., 
пристига в 14:32 ч., тръгва за 
Ген. Тошево в 14:33 ч., прис-
тига в 14:40 ч.

Обща дължина 67 км. Об-
що време за пътуване 2 ч. и 
7 мин.

* Маршрутно разписание 
№4 на автолиния Ген. То-
шево - Лозница - Ген. То-
шево.

Изпълнява се целогодиш-
ни. Линията се изпълнява в 
сряда.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 6:50 ч., пристига в Пастир 
в 6:53 ч., тръгва за Къпино-
во в 6:54 ч., пристига в 7:06 
ч., тръгва за Изворово в 7:07 
ч., пристига в 7:21 ч., тръгва 
за Красен в 7:22 ч., присти-
га в 7:30 ч., тръгва за Роси-
ца в 7:31 ч., пристига в 7:51 
ч., тръгва за Лозница в 7:52 
ч., пристига в 7:59 ч., тръг-
ва за Росица в 8:00 ч., прис-
тига в 8:07 ч., тръгва за Кра-
сен в 8:08 ч., пристига в 8:28 
ч., тръгва за Изворово в 8:29 
ч., пристига в 8:37 ч., тръгва 
за Къпиново в 8:38 ч., присти-
га в 8:52 ч., тръгва за Пастир 
в 8:53 ч., пристига в 9:05 ч., 
тръгва за Ген. Тошево в 9:06 
ч., пристига в 9:10 ч.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 12:30 ч., пристига в Пас-
тир в 12:33 ч., тръгва за Къ-
пиново в 12:34 ч., пристига в 
12:46 ч., тръгва за Изворово 
в 12:47 ч., пристига в 13:01 
ч., тръгва за Красен в 13:02 
ч., пристига в 13:10 ч., тръгва 
за Росица в 13:11 ч., присти-
га в 13:31 ч., тръгва за Лозни-
ца в 13:32 ч., пристига в 13:39 

ч., тръгва за Росица в 13:40 
ч., пристига в 13:47 ч., тръг-
ва за Красен в 13:48 ч., прис-
тига в 14:08 ч., тръгва за Из-
ворово в 14:09 ч., пристига в 
14:17 ч., тръгва за Къпиново 
в 14:18 ч., пристига в 14:32 ч., 
тръгва за Пастир в 14:33 ч., 
пристига в 14:45 ч., тръгва за 
Ген. Тошево в 14:46 ч., прис-
тига в 14:50 ч.

Обща дължина 74 км. Об-
що време за пътуване 2 ч. и 
18 мин.

* Маршрутно разписание 
№5 на автолиния Ген. То-
шево - Йовково - Ген. То-
шево.

Изпълнява се целогодиш-
но. В събота и неделя лини-
ята не се изпълнява.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 7:10 ч., пристига в Йовко-
во в 7:30 ч., тръгва за Кар-
дам в 7:31 ч., пристига в 7:38 
ч., тръгва за Снягово в 7:39 
ч., пристига в 7:46 ч., тръгва 
за Генерал Тошево в 7:47 ч., 
пристига в 8:02 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
17:10 ч., пристига в Йовково 
в 17:30 ч., тръгва за Кардам в 
17:31 ч., пристига в 17:38 ч., 
тръгва за Снягово в 17:39 ч., 
пристига в 17:46 ч., тръгва за 
Ген. Тошево в 17:47 ч., прис-
тига в 18:02 ч.

Обща дължина 29 км. Об-
що време за пътуване 51 
мин.

* Маршрутно разписание 
№6 на автолиния Ген. То-
шево - Житен - Ген. Тошево.

Линията се изпълнява 
вторник и четвъртък.

Тръгва от Ген. Тошево 
в 8:00 ч., пристига в Равнец 
в 8:08 ч., тръгва за Дъбовик 
в 8:09 ч., пристига в 8:14 ч., 
тръгва за Пчеларово в 8:15 
ч., пристига в 8:25 ч., тръг-
ва за Зограф в 8:26 ч., прис-
тига в 8:31 ч., тръгва за Узо-
во в 8:32 ч., пристига в 8:39 
ч., тръгва за Градини в 8:40 
ч., пристига в 8:45 ч., тръг-
ва за Сноп в 8:46 ч., прис-
тига в 8:49 ч., тръгва за Жи-
тен в 8:50 ч., пристига в 8:55 
ч., тръгва за Сноп в 8:56 ч., 
пристига в 9:01 ч., тръгва за 
Градини в 9:02 ч., пристига в 
9:05 ч., тръгва за Узово в 9:06 
ч., пристига в 9:11 ч., тръгва 
за Зограф в 9:12 ч., присти-
га в 9:19 ч., тръгва за Пчела-
рово в 9:20 ч., пристига в 9:25 
ч., тръгва за Дъбовик в 9:26 
ч., пристига в 9:36 ч., тръг-
ва за Равнец в 9:37 ч., прис-
тига в 9:42 ч., тръгва за Ген. 
Тошево в 9:43 ч., пристига в 
9:51 ч.

Тръгва от Ген. Тошево в 
14:00 ч., пристига в Равнец в 
14:08 ч., тръгва за Дъбовик в 
14:09 ч., пристига в 14:14 ч., 
тръгва за Пчеларово в 14:15 
ч., пристига в 14:25 ч., тръг-
ва за Зограф в 14:26 ч., прис-
тига в 14:31 ч., тръгва за Узо-
во в 14:32 ч., пристига в 14:39 
ч., тръгва за Градини в 14:40 
ч., пристига в 14:45 ч., тръг-
ва за Сноп в 14:46 ч., присти-
га в 14:49 ч., тръгва за Житен 
в 14:50 ч., пристига в 14:55 
ч., тръгва за Сноп в 14:56 ч., 
пристига в 15:01 ч., тръгва за 
Градини в 15:02 ч., присти-
га в 15:05 ч., тръгва за Узо-
во в 15:06 ч., пристига в 15:11 
ч., тръгва за Зограф в 15:12 
ч., пристига в 15:19 ч., тръг-
ва за Пчеларово в 15:20 ч., 
пристига в 15:25 ч., тръгва за 
Дъбовик в 15:26 ч., пристига 
в 15:36 ч., тръгва за Равнец 
в 15:37 ч., пристига в 15:42 
ч., тръгва за Ген. Тошево в 
15:43 ч., пристига в 15:51 ч.

Обща дължина 58 км. Об-
що време за пътуване 1 ч. и 
52 мин.

Утвърдената Общинска транспортна схема
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“Попитай кмета” беше в Генерал Тошево
През последната седми-

ца на месец април се про-
веде поредната 27 среща от 
инициативата “Попитай кме-
та”. И този път събитието се 
проведе в сграда на Общин-
ска администрация. Там це-
лият кметски екип даде своя 
отчет за извършените дей-
ности през месец април, 
представи програмата си за 
настоящия май и за финал 
- отговори на въпросите на 
присъстващите граждани.

Този път срещата започна 
с отчет на кмета Валентин 
Димитров за извършеното 
от Общинска администра-
ция през месец април. Бя-
ха очертани няколко основ-
ни пункта, като голяма част 
от тях бяха свързани с кул-
турния календар на Община 
Генерал Тошево.

На 1 април в града се про-
веде Общинският фолкло-
рен събор “Цветница”, ка-
то в тазгодишното издание 
на културната проява учас-
тие взеха повече от 30 със-
тава. Седмица по-късно на-
връх Великден се състоя и 
25-то издание на Великден-
ско добруджанско надсвир-
ване. На 11 април в Истори-
ческия музей в града беше 
открита мобилната изложба 
“И ние бяхме деца”. По слу-
чай Световния ден на здра-

вето, Община Генерал То-
шево награди трима здрав-
ни работника - Йорданка 
Ненкова - медицинска сес-
тра в ДГ “Радост”, Димитра 
Димова - фелдшер в ЦСМП - 
Генерал Тошево и д-р Румя-
на Ангелова. За Междуна-
родния ден на ромите пък се 
проведоха редица събития. 
Най-значимите от тях бяха 
ромският футболен турнир 
и концерт, посветен на бога-
тия фолклор на етноса.

Като един от значимите 
моменти, градоначалникът 
определи и активната рабо-
та в стопанския отдел. Из-
вършени бяха пролетно по-
чистване на зелените пло-
щи и освежаване на марки-
ровките на паркоместата и 
пешеходните пътеки.

На 17 април беше напра-
вена символичната първа 
копка по проект “Енергийно 
обновяване на многофамил-
ни жилищни сгради с адрес - 
ул. “П. Евтимий” 2, ул. В. Ап-
рилов” 6 и ул. “В. Априлов” 
27, град Генерал Тошево”. 
На церемонията присъства-
ха кметът на общината, еки-
път, отговорен за изпълне-
нието на проекта, предста-
вители на фирмата-изпъл-
нител и жители на блока.

На 20 април в София се 
подписа споразумение за 

“Местна инициативна гру-
па Балчик - Генерал Тоше-
во”. Благодарение на МИГ 
в следващите години мал-
кият и среден бизнес в две-
те общини, неправителстве-
ният сектор и самите адми-
нистрации, ще имат възмож-
ността да получат безвъз-
мездно финансиране в раз-
мер на близо 6,4 млн. лева 
от многофондовата страте-
гия за развитие.

В края на месеца завър-
ши и акцията на Български 
червен кръст по раздаване-
то на хранителни пакети на 
350 социално слаби жители 
на общината.

На 30 април се проведе 
редовното заседание на Об-
щински съвет - град Генерал 
Тошево.

Като предстоящо през 
месец май, кметът Вален-
тин Димитров изтъкна бо-
гата културна програма, ра-
ботата на администрация-
та по социалните въпроси, 
инфраструктурата и младе-
жта.

И през месец май ще про-
дължат дейностите по про-
летното почистване на зе-
лените площи, като детски-
те площадки и парковете ще 
бъдат напръскани против 
кърлежи.

“Гергьовска люлка” се 

проведе на 4 май в град Ге-
нерал Тошево и навръх са-
мия празник в село Изворо-
во с богата фолклорна про-
грама. Денят на Европа и 
Денят на младежкото само-
управление за поредна го-
дина беше подобаващо от-
белязани, а празненствата 
около 24 май и абитуриент-
ските балове започнаха още 
на 11 май. Ще бъдат награ-
дени изявени ученици, както 
и културни дейци и учители.

Също на 11 май в село 
Житен се чества 110-годиш-
нината на НЧ “Христо Бо-
тев - 1908”. В село Дъбовик 
ще се проведе фолклорният 
конкурс в памет на Иван Ге-
оргиев, а на 19-ти май е Но-
щта на музеите в историче-
ски музей - град Генерал То-
шево.

През месец май стартира 
и приемът на Лятна акаде-
мия “Патиланци”.

В края на срещата кметът 
на Общината Валентин Ди-
митров получи няколко въ-
проса, на които отговори с 
нужното внимание и разби-
ране. Основната тема око-
ло която се завъртя разго-
вора бяха продължаващите 
оплаквания на жители на се-
ло Дъбовик във връзка с ми-
ризмата, която идва от близ-
ката свинеферма.

Международно
признание за института

В публикация на Агро Те-
леграф от 30 април 2018 г. 
с автор Ива Димитрова са 
изнесени интересни факти, 
свързани с международно-
то признание към сортове 
на Добруджанския земе-
делски институт край Гене-
рал Тошево.

Добруджанският земе-
делски институт работи 
по лицензирани договори 
с чужди фирми от Кипър, 
Турция, Румъния, Молдо-
ва, Украйна и други. В ре-
зултат на това сътрудни-
чество през миналата го-
дина в Беларус е признат 
хибрид слънчоглед „Ал-
пин”, а сортовете обикно-
вена пшеница „Мерилин” 
и „Лазарка” бяха утвърде-
ни в Националната сор-
това листа на Република 
Турция. Интерес към дей-
ността на института край 
Генерал Тошево има от 
специалисти от Франция, 
Румъния, Турция, Полша, 
Испания, Молдова, Украй-
на, Румъния, Русия, Сър-
бия.

Почти 25 процента от се-
лекцията на Добруджан-

ския институт се продава 
в Турция. Съседите оце-
няват българските сортове 
като екологично пластич-
ни, с високи технологич-
ни и хлебопекарни качест-
ва. Производителите в юж-
ната ни съседка държат на 
качеството.

Добруджанският земе-
делски институт обработ-
ва 22 096,24 декара земя, 
основно от Държавния по-
землен фонд. В пълна схе-
ма на семепроизводство са 
включени 36 сорта обикно-
вена зимна пшеница, 4 сор-
та твърда пшеница, 9 сор-
та тритикале, 5 сорта ече-
мик, 4 - фасул, 1 - леща и 
3 - грах. Произведените 
през 2017 година количе-
ства растениевъдна сто-
кова продукция са 10 600 
тона, като най-голям дял 
имат обикновената пшени-
ца - 4 122 тона, и слънчо-
гледът - 1 683 тона.

Общото количество на 
реализираната стокова 
продукция възлиза на 4564 
тона, посочва в публикаци-
ята си в Агро Телеграф Ива 
Димитрова.

Отлично представяне
На 25-ти, 26-ти и 27-ми ап-

рил в Свиленград се прове-
де финалния кръг от нацио-
налното състезание “Млад 
фермер `2018”. На него Про-
фесионална гимназия по 
земеделие “Тодор Рачин-
ски” - Генерал Тошево, бе-
ше представена индивиду-
ално от Пламена Ивелино-
ва от XII клас. Ученичката, 
която участва в престижна-
та надпревара за трета по-

редна година, премери сили 
със свои връстници от цяла-
та страна в раздел “Живот-
новъдство”. Тя се състезава 
в две направления - “Хигие-
на на млекодобива” и “Раз-
познаване на фуражи”. В на-
правление “Хигиена на мле-
кодобива” Пламена завърши 
на първо място, а в цялост-
ния модул “Животновъдство” 
- на престижното трето мяс-
то.

Обява на Общината
На основание чл.41 и 

чл.42 от Закона за борба с 
противообществените про-
яви на малолетни и непъл-
нолетни, чл.44, ал.2 от За-
кона за местното самоу-
правление и местната ад-
министрация и Статут за 
Обществения възпитател, 
Община Генерал Тошево 
обявява:

І. Приема документи за 
определяне на обществени 
възпитатели, които са орга-
ни на Местната комисия за 
борба с противообществе-
ните прояви на малолетни 
и непълнолетни - Генерал 
Тошево.

Дейността на обществе-
ните възпитатели е регла-
ментирана с разпоредби-
те на чл.40-46 от Закона 
за борба срещу противооб-
ществените прояви на ма-
лолетните.

 ІІ. Информация за изиск-
вания предвидени в норма-
тивните документи за опре-
деляне на обществени въз-
питатели, необходими до-
кументи, които следва да 
бъдат представени от кан-
дидатите за участие в оп-
ределянето, се предоставя 
всеки работен ден от 10.00 
до 11.00 часа и от 14.00 до 
15.00 часа в гр. Генерал То-
шево, ул. „Васил Априлов” 
№5, етаж ІV, стая 401.

ІІІ. Място и срок за пода-
ване на документите за оп-
ределяне на обществени 
възпитатели:

Документите за участие 
се подават в срок до 15.00 
часа на 18 май 2018 година 
включително на адрес: Об-
щина Генерал Тошево, гр. 
Генерал Тошево, ул. „Васил 
Априлов” №5, етаж ІV, стая 
401, лично от кандидатите.

Празник в Преселенци
Храмов празник отбеля-

за на 6 май църквата в село 
Преселенци, която носи име-
то на Свети великомъченик 
Георги Победоносец. На то-
зи ден в храма бяха изложе-
ни за поклонение свети мо-
щи и частица от Кръста Гос-
поден, обясни отец Петър, 
който служи в енорията. Мо-
щите бяха предоставени от 
манастира „Св. Екатерина” в 
село Българево, с благосло-
вията на игумена му архи-

мандрит Методий. Те са на 
големите светци Иван Рил-
ски - покровител на българ-
ския народ, на Василий Ве-
лики, Григорий Богослов, Йо-
ан Златоуст, Св. вмца Врава-
ра, Св. вмчк Пантелеймон и 
други светци.

Храмът в Преселенци бе-
ше отворен за миряните в 
празничния ден от 08.00 до 
17.00 часа, а в сутрешните 
часове бе отслужена Света 
Литургия.

Важно уточнение!
В миналия брой на вестник „Добруджански глас” е до-

пусната техническа грешка в материала „Кметът на Об-
щината подписа споразумение”. В текста на изречение-
то „Благодарение на това през следващите години мал-
кият и среден бизнес в двете съседни добруджански об-
щини, неправителствения сектор, както и самите адми-
нистрации в Генерал Тошево и Балчик, ще имат възмож-
ност да получат безвъзмездно финансиране в размер на 
близо 5,4 милиона лева от многофондовата стратегия 
за развитие”, вярната цифра е близо 6,4 милиона лева. 
Извиняваме се за допуснатата неточност!

Съобщение на
Общинския съвет

Във връзка с чл.68 от За-
кона за съдебната власт, 
Общински съвет - град Ге-
нерал Тошево, обявява при-
ем на документи на канди-
дати за съдебни заседате-
ли в Окръжен съд - град До-
брич.

Необходими документи:
1. Подробна автобиогра-

фия, подписана от канди-
дата.

2. Нотариално заверено 
копие от диплома за завър-
шено образование.

3. Медицинско удостове-
рение, че лицето не страда 
от психическо заболяване.

4. Данни за контакт на две 
лица, към които общински-
те съветници да се обръ-
щат за препоръки.

5. Мотивационно писмо.

6. Писмено съгласие.
7. Декларация за липса 

на обстоятелства по чл.67, 
ал.3.

8. Документ за извърше-
на проверка по реда на За-
кона за достъп и разкрива-
не на документите в за обя-
вяване на принадлежност 
на български граждани към 
Държавна сигурност и раз-
узнавателните служби на 
Българската народна ар-
мия, ако са родени преди 
1973 г.

Документите се подават 
в деловодството на Общин-
ски съвет - град Генерал То-
шево до 30.05.2018 г. в сгра-
дата на Общинска админи-
страция.

 Общински съвет - Гене-
рал Тошево
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- Голям проблем колеги, забравил съм картоните!
- Спокойно, шефе, за червен картон ще си показваш 

езика, а за жълт - зъбите…
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Две комшийки на село си говорят през оградата и една-
та по едно време се провиква:

- Стефано, ма, да няма някой болен у вас? Гледам док-
торът ден през ден все притичва за по час-два?

- А, що да има болен, ма? Лани като у вас всеки ден ид-
ваше един военен, да нямаше война!

Виц на броя

Чрез редакцията на вестник „Добруджански глас” кмет-
ският наместник на с. Бежаново Симеон Михайлов из-
казва специални благодарности на Дилян Ценов и ръ-

ководения от него екип, които изцяло ремонтираха пропадна-
лия участък на републикански път ІІ 2904 Кардам - Спасово - 
Дуранкулак в генералтошевското село. До неговата рехаби-
литация се стигна след настояване на общинското ръковод-
ство и кметския наместник на Бежаново пред Областно пътно 
управление - Добрич. В момента отсечката е във вид, какъв-
то трябва да имат всички републикански пътища в региона.

Следпразничен хумор

Много честно казано…
Абе то като се зареди-

ха едни празници, че сякаш 
край нямат! Таман си при-
ключил с единия и вече си 
в средата на другия. Напра-
во до хранителен излишък 
стигнахме!

Ама да е жив и здрав 
братчеда Даню - той винаги 
изчерпателно почита праз-
ниците, влага кулинарни но-
вовъведения в тях и затуй в 
къщата му се събират пред-
ставители на целия род, без 
тези, с които се е скарал за 
едното няма нищо. Тъй бе-
ше и на Гергьовден.

 Жена му Дона, нали от 
бебе си е чевръста селян-
ка, се постарала нищо да не 
липсва на масата, даже ед-
но зашилено агне беше за-
чевермила. Че като се начу-
курдихме край масата две-
три коли навалица, че като 

си запретнахме ръкавките - 
то не беше ядене, а чисто-
подобно преяждане. Пък аг-
нето беше дъхаво, крехко, 
с индианско орехче и други 
гевезелъци поръсено - на-
право да си оближеш пръ-
стите, ако не си се почес-
вал някъде. Само сумтеж и 
мляскане се чуваше, ама по 
едно време на батьова Сто-
ян балдъзата се престраши 
и попита:

- Доно ма, като каква му е 
тайната на туй агне, че на-
право ме хвърли в кулинар-
ни гатанки?

Ох, отде попита! Дона 
малко се сконфузи, огле-
да се нерешително и след 
кратка пауза издрънка:

- Ами ква е тайната?! Да-
ню да я каже, щото той сам 
го краде онзи ден…

ДЕЧКОДЯК

Прием на кандидати за лятната академия
Лятна академия „Пати-

ланци” ще бъде открита на 
4 юни и ще продължи до 31 
август 2018 г. всеки работен 
ден от 08.30 до 12.30 часа. 
Ще се приемат деца навър-
шили 7 години или навърш-
ващи толкова през насто-
ящата година и ученици на-
вършили и навършващи 11 
години през 2018 г. Заявле-
ния до Директора за запис-
ване на дете/ученик се по-
дават до 31 май за текуща-
та година всеки работен ден 
от 08.00 до 12.00 часа и от 
13.00 до 17.00 часа на ад-
рес: Генерал Тошево, ул. „Г. 

С. Раковски” №14. Заявле-
нията се входират и децата 
ще бъдат записани по реда 
на подаване на заявление. 
При записване на 100 деца/
ученици приемът за посеще-
ние на лятната академия се 
прекратява.

С подаването на заявле-
ние за записване, родителят 
дава съгласие детето му да 
бъде снимано и снимките да 
се публикуват в страницата 
на институцията в социал-
ната мрежа Фейсбук и мест-
ния печат. Всяко дете/уче-
ник посещаващо занимани-
ята е задължено да идва и 

да си отива с придружител. 
Родителите, които нямат 
възможност да придружават 
децата си, подписват декла-
рация, че разрешават дете-
то им да се придвижва само 
от дома си до ЦПЛР-ЦРД и 
обратно след приключване 
на заниманията. Всяко дете/
ученик посещаващо акаде-
мията задължително участ-
ва в груповите занимания 
и планираните дейности за 
деня. При изискване на ма-
териали и консумативи, из-
вън осигурените от органи-
заторите, децата и учени-
ците посещаващи ЛА „Пати-

ланци” са длъжни да носят 
от вкъщи. Всяко дете/ученик 
посещаващо академията 
носи отговорност за вещите 
си. Забранява се на децата, 
посещаващи ЛА „Патилан-
ци”, да носят таблети и дру-
га скъпа техника. За връз-
ка с ръководството и учите-
лите се използва телефон 
0885/669-915. При агресив-
но поведение и извършва-
не на действия неотговаря-
щи на възрастта на децата, 
вербална агресия и нецен-
зурен език, нарушителите 
се изключват от посещение 
на ЛА „Патиланци.

Обява на Общината
Община Генерал Тошево 

обявява:
1. Публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност за отдаване под наем 
за срок от 1 стопанска годи-
на (2018-2019) на земедел-
ски земи от Общински по-
землен фонд.

2. Публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Зако-
на за общинската собстве-
ност за отдаване под наем 
за срок от 5 стопански годи-
ни, считано от 2018-2019 г., 
на земеделски земи от Об-
щински поземлен фонд.

Заповедта за открива-
не на тръжна процедура и 
опис на поземлените имо-
ти са публикувани на сайта 
на Община Генерал Тоше-
во. Депозитите за участие в 
размер на 10 лв./дка се вна-
сят в касата, находяща се 
в административната сгра-

да на Община Генерал То-
шево, или по сметка BG04 
CREX 9260 3314 7087 01 
при „Токуда банк” АД, офис 
Генерал Тошево.

Тръжната документация 
се закупува срещу 20 лева 
до 12.00 часа на 25.05.2018 
г. и се получава в стая 305 
- отдел „Собственост и сто-
пански дейности”. Оглед на 
обектите може да се извър-
ши всеки работен ден до 
деня, предхождащ деня на 
търга след закупуване на 
тръжни документи.

Депозит и заявления 
за участие се приемат до 
15.00 часа на 25.05.2018 г.

Търгът ще се проведе на 
28.05.2018 г. от 09.00 часа в 
Общинска администрация 
Генерал Тошево, зала на 
третия етаж.

Допълнителна инфор-
мация на тел. 05731/20-20, 
вътр. 25 и 05731/89-39.

Международен ден на музеите

Предстоящи прояви
На 18 май е Международ-

ният ден на музеите. По то-
зи повод Общинска админи-
страция и Историческия му-
зей в Генерал Тошево, със 
съдействието на Народно 
читалище „Светлина 1941”, 
организират в Лятното кино 
на града концерт на рок гру-
па „Кикимора”

На 19 май от 17:00 до 
23:00 часа е Европейската 
нощ на музеите. От 17:00 
часа в двора на Историче-
ския музей ще започне кон-
цертната програма на Шко-
ла „Фолклорни танци” към 

ЦПЛР - Център за работа с 
деца. Същия ден от 18:00 
часа в музея на града ще 
бъде открита изложбата 
„От златните им ръце” - ко-
лекция филигран от фонда 
на Регионалния историче-
ски музей в Шумен. Входът 
е свободен.

Решението на 18 май да 
се отбелязва Междунаро-
ден ден на музеите е взето 
по време на заседанието на 
ХІ-та генерална конферен-
ция на Международния съ-
вет на музеите, проведена в 
Москва през 1977 г.

Свободни работни места
Към средата на минала-

та седмица бяха обявени 
свободните работни мес-
та в Добричка област. За 
нашата общината те са, 
както следва:

~ Генерал Тошево 
- за кредитен специа-
лист, банка - образование 
средно.

~ Петлешково - за ра-

ботник в полевъдството - 
образование основни.

Подробна информа-
ция може да получите в 
Дирекция „Бюро по тру-
да” - Генерал Тошево, или 
на телефон 05731/45-15. 
Пълният текст за работ-
ните места в областта е 
публикуван на сайта на 
Община Генерал Тошево.

Груби нарушения
* ОТ ПОБОЙ е постра-

дал преди няколко дни 
47-годишният В.К. от с. 
Пчеларово. Свадата въз-
никнала между пострада-
лия и негов съселянин с 
инициали М.М., на 34 го-
дини. По-младият мъж се 
нахвърлил с юмруци вър-
ху опонента си. В резул-
тат на понесените жесто-
ки удари В.К. е настанен за 
лечение в Добрич с травма 
на главата, комоцио и кръ-
воизлив в мозъка. По слу-
чая е образувано досъдеб-
но производство, съобща-
ват от полицията.

* ТРИ пластмасови кон-
тейнера за отпадъци бя-
ха запалени, най-вероят-
но умишлено, на ул. „Ки-
рил и Методий” в Генерал 
Тошево и то посред бял 
ден. За съжаление почти 

всяка година по това вре-
ме се случват подобни ин-
циденти.

* ЛЕК АВТОМОБИЛ „Си-
троен” е спрян за провер-
ка от полицейски авто-
патрул в Добрич. В кола-
та униформените открили 
бяло прахообразно веще-
ство с тегло 0,4 грама, кое-
то при полевия тест реаги-
рало на амфетамин. Вода-
чът е 29-годишният Н.Н. от 
Генерал Тошево.

* ДВА АВТОМОБИЛА 
„Шкода” и „Рено”, управля-
вани съответно от крими-
нално проявените 48-го-
дишни В.Д. и Г.Г. от Гене-
рал Тошево са засечени от 
полицейските автопатру-
ли. Неизрядните коли без 
регистрационни номера са 
спрени в Генерал Тошево и 
Люляково.

Акция „Книга за теб”
Читалищната библиотека при Народно читалище 

„Светлина 1941” в Генерал Тошево, организира по повод 
24 май - Ден на славянската писменост и култура, акция 
„Книга за теб”. На 22 май от 10:00 до 12:00 часа пред сгра-
дата на читалището всеки може сам да избере и вземе 
своя подарък от специално подредения щанд.

Акцията е в подкрепа на съхраняването и развитието 
на духовните и културни ценности.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

пчелни отводки. Справки 
на тел. 0888/671-032.

ПРОДАВАМ дворно мяс-
то с площ 750 кв. м. с во-
да в Генерал Тошево, ул. 
„Добруджа” №35. Справки 
на тел. 0885/934-827.

КУПУВАМ земеделска 

земя (10-15 декара) в зем-
лищата на селата Пресе-
ленци, Люляково, Василе-
во, Горица, Малина, Пи-
сарово, Присад, Равнец, 
Пленимир, Къпиново, Из-
ворово, Снягово и Кардам. 
Справки на тел. 0888/565-
256.


