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Искрена благодарност
Чрез вестник „Добру-

джански глас” Община Ге-
нерал Тошево изказва 
своите благодарности на 
Игор Андреевич Симонов 
и Олег Вячеславович Ку-

вардин за сътрудничество-
то им с различни културни 
учреждения на територия-
та на общината и заявено-
то от тях желание за бъде-
щи общи начинания.

Вестник „Добруджански глас”

Абонирането започна!
Започна абонаментна-

та кампания за общинския 
седмичен вестник „Добру-
джански глас”. През 2019 
година вестникът ще бъде 
с цветен печат на първа и 
четвърта страници. От 
общо 48 броя през след-
ващата година поне два 
от тях ще бъдат изцяло 
с луксозен цветен печат. 
Единичната цена ще бъде 
30 стотинки. Абониране-
то, което става във всич-
ки пощенски станции на 
страната, в редакцията на 
вестника и на РЕП-овете, 
е както следва: за един 
месец - 2 лева; за шест 
месеца - 9 лева и за цяла-

та 2019 година - 18 лева.
Абонираните за 9 ме-

сеца имат право на една 
малка обява, а за цяла-
та година - на три малки 
обяви.

Ако искате да знаете 
повече от другите за ста-
нали и предстоящи съ-
бития на територията на 
общината, ако искате да 
сте своевременно ин-
формирани, абонирайте 
се за общинския седми-
чен вестник „Добруджан-
ски глас”! Ако имате за-
труднения при абонира-
нето, търсете съдействие 
от кметовете и кметските 
наместници.

45-годишен юбилей
Читалищният салон в с. 

Кардам се оказа малък да по-
бере желаещите да присъст-
ват на тържеството за 45-го-
дишнината от създаването на 
пенсионерския клуб „Хан Кар-
дам”. За да споделят праз-
ничното настроение на хора-
та с побелели коси, на тър-
жеството присъстваха кметът 
на Общината Валентин Дими-
тров, кметът на Кардам Геор-
ги Събев, председателят на 
общинската структура на пен-
сионерите Стоянка Продано-
ва, председатели на съседни 
пенсионерски клубове, прия-
тели и спомоществователи.

„Ние, добруджанци, имаме 
нужда от такива места за об-
щуване. Имаме нужда от пес-
ни и ведър дух. Имаме нужда 
от досег с красотата на бъл-
гарската народна музика и 

от възраждане на народните 
традиции” - с тези думи г-н Ди-
митров се обърна към члено-
вете на пенсионерския клуб.

Целият ден, когато бе съ-
щинският празник на пенси-
онерите от Кардам, премина 
под знака на веселие и спо-
мени от „първите стъпки” на 
клуба през далечната 1973 г. 
Хората от третата възраст се 
върнаха назад в спомените си 
с ясното съзнание, че благо-
дарение на това, което пра-
вят завещават на младото по-
коление автентични народ-
ни обичаи, характерни за ра-
йона. Освен това белокоси-
те кардамци показаха талан-
та си в залата на читалището. 
Високият емоционален градус 
не спадна дори и за минута, 
поддържан от много народни 
песни и поздрави.

Заседание на
Общинския съвет

На 5 ноември се проведе 
осмото за тази година засе-
дание на Общински съвет - 
Генерал Тошево. По отдел-
ните точки от дневния ред 
бяха взети следните реше-
ния:

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправле-
ние и местната администра-
ция (ЗМСМА), във връзка с 
чл.219, ал.5 от Закона з пре-
дучилищното и училищно-
то образование и чл.2, чл.11 
и чл.12 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 учи-
лищното възпитание, Об-
щинският съвет реши:

1. Утвърждава списък на 
педагогическия персонал в 
училищата и детските гра-
дини и определя заплащане 
на транспортни разходи за 
учебната 2018-2019 г. в раз-
мер на 100% от стойността 
на реално извършените раз-
ходи, удостоверени с биле-
ти, фактури и абонаментни 
карти за пътуване по марш-
рута от местоживеенето до 
местоработата и обратно, 
както следва:

СУ „Н. Вапцаров” - Ге-
нерал Тошево: Диана Ге-
оргиева Добрева, Веселина 
Иванова Куцарова, Николе-
та Георгиева Иванова, Вел-
ка Добрева Николова, Де-
телина Илиева Георгиева, 
Пенка Василева Терзиева 
по маршрут Добрич - Гене-
рал Тошево и обратно; Не-
дка Йовчева Василева и Да-
рина Ангелова Андонова по 
маршрут Кардам - Генерал 
Тошево и обратно.

ОУ „Хр. Смирненски” - 
Генерал Тошево: Златка 
Георгиева Петкова, Нурсен 
Юмер Сали, Славина Ива-
нова Стефанова, Иванка 
Михалева Петрова, Миле-
на Иванова Минчева и Ге-
новева Дичева Великова по 
маршрут Добрич - Генерал 
Тошево и обратно.

Ученическо общежитие 
- Генерал Тошево: Стоян-
ка Георгиева Георгиева по 
маршрут Добрич - Генерал 
Тошево и обратно.

ОУ „Хр. Ботев” - Кардам: 
Татяна Йорданова Йордано-
ва, Десислава Кирилова Ба-
ева, Ивелина Иванова То-
палова, Венета Недялкова 
Новакова-Стамова, Мария 
Дянкова Димитрова, Мари-
яна Хинева Костадинова по 
маршрут Добрич - Кардам и 
обратно; Тодорка Стоянова 
Стефанова, Златина Стоя-
нова Чернева, Нели Йорда-
нова Христова по маршрут 

Генерал Тошево и обратно.
ОУ „Й. Йовков” - Кра-

сен: Биляна Георгиева То-
шева, Мария Радушева 
Йорданова, Феличия Или-
ева Найденова, Дойчо Па-
найотов Дойчев, Димка Кра-
симирова Христова, Мирос-
лава Димитрова Григорова, 
Галина Рачева Иванова по 
маршрут Добрич - Красен и 
обратно; Станка Тодорова 
Стоянова, Даниела Тонче-
ва Стоева по маршрут Ге-
нерал Тошево - Красен и 
обратно.

ОУ „В. Левски” - Пресе-
ленци: Стоянка Димитро-
ва Стойкова,Дияна Иванова 
Чалъкова, Валентина Ни-
колова Анастасова, Мирос-
лава Стефанова Георгие-
ва, Боряна Неделчева Бон-
чева, Людмила Трифоно-
ва Стаева по маршрут До-
брич - Преселенци и обра-
тно; Антоанета Димитрова 
Йовчева, Елена Димитро-
ва Иванова и Величка Ни-
колова Желязкова по марш-
рут Генерал Тошево - Пре-
селенци и обратно.

ОУ „Й. Йовков” - Спа-
сово: Антоанета Петкова 
Владева, Оксана Викторов-
на Иванова, Искрен Коста-
динов Костадинов, Геор-
ги Стоев Георгиев, Георги 
Йорданов Колев по марш-
рут Добрич - Спасово и об-
ратно; Миглена Йорданова 
Радева, Весела Маринова 
Иванова, Костадинка Желе-
ва Новакова и Хазиме Са-
ами Ферадова по маршрут 
Генерал Тошево - Спасово 
и обратно.

Детска градина „Първи 
юни” - Генерал Тошево: 
Даниела Титева Иванова по 
маршрут Кардам - Генерал 
Тошево и обратно.

Детска градина - Кар-
дам: Янка Станчева Михай-
лова и Жулиета Стоянова 
Великова по маршрут Гене-
рал Тошево - Кардам и об-
ратно.

Детска градина - Ва-
силево: Дияна Калчева 
Петрова по маршрут До-
брич - Василево; Пепа Сто-
янова Стивънсън по марш-
рут Преселенци - Василево 
и обратно.

Детска градина - Пре-
селенци: Радослава Стой-
кова Петрова по маршрут 
Генерал Тошево - Пресе-
ленци; Геновева Атанасова 
Илиева по маршрут Добрич 
- Преселенци и обратно.

Детска градина - Кра-
сен: Иванка Димитрова Кю-
чукова по маршрут Добрич - 
Генерал Тошево и обратно; 
Кремена Александрова Ди-
митрова по маршрут Гене-
рал Тошево - Красен и об-
ратно.

Продължава на стр. 2

Имаме нов почетен гражданин!
На заседанието на Об-

щинския съвет, проведено 
на 5 ноември, бе взето ре-
шение за обявяването на 
оперната певица, педагог 
и благодетел маестра Кон-
стантина Петкова за Поче-
тен гражданин на Генерал 
Тошево.

Тя е родена в село Пче-
ларово. Започнала е про-
фесионалната си кариера 
в Русенската опера, след 
което заминава за Италия 
и учи в прочутата музикал-
на академия Санта Чечилия 
в Рим. Има изяви в оперет-
ни театри на Рим, Палермо, 
Парма и Катания, била е со-
листка на Виенската фил-
хармония. Осем години от 

живота й са преминали в Ню 
Йорк, където се е изявявала 
в областта на оперното пе-
ене, педагогиката и режису-
рата и като ръководител на 
оперно-театрален състав.

След завръщането си в 
България тя създава опе-
ретно-драматична студия 
за млади изпълнители в 
родното си село Пчеларо-
во.

Домът й в Пчеларово чес-
то се превръща в сцена на 
различни събития - концер-
ти, изложби, спектакли, по-
следното от които бе джаз 
среща. Константина Петко-
ва дари картинна сбирка на 
читалището в селото. Има и 
други заслуги за духовното 

развитие на нашия край.
Константина Петкова е 

четиринадесетия носител 
на званието „Почетен граж-
данин на Генерал Тошево”. 
Преди нея са актьорът Ге-
орги Парцалев, режисьорът 
Алберт Анджел, футболис-
тът Бончо Генчев, борецът 
Пламен Паскалев, поетът 
Иван Атанасов, военните 
летци капитан Венко Савов 
и старши-лейтенант Йор-
дан Тенчев, контраадмирал 
Пламен Манушев, актьори-
те Доротея Тончева и Сте-
фан Мавродиев, бизнесме-
нът Христо Минчев, светов-
но известният учен Тодор 
Рачински и музикалният пе-
дагог Борис Бръмчийски.

Кратки
новини

60-ГОДИШЕН велоси-
педист пострада минала-
та седмица при пътен инци-
дент в Генерал Тошево, съ-
общиха от полицията. Сиг-
налът е подаден в 07:45 ча-
са. Органите на реда уста-
новили, че лек автомобил 
„Опел”, управляван от 71-го-
дишен мъж от Генерал То-
шево, е отнел предимство-
то на велосипедиста, който 
бил транспортиран до Мно-
гопрофилна болница за ак-
тивно лечение - Добрич, 
прегледан и освободен за 
домашно лечение с натърт-
вания и няколко охлузни ра-
ни. Извършената проверка 
на водача на „Опел”-а с тех-
ническо средство е устано-
вила наличието на 1,04 про-
мила алкохол.

19-ГОДИШЕН младеж от 
Добрич беше задържан не-
отдавна за извършена краж-
ба в село Люляково, съоб-
щават от Областна дирек-
ция на МВР - Добрич. При 
проверката е установено, че 
е извършител на кражба на 
смарт телевизор от частен 
дом. Младежът е криминал-
но проявен, има извърше-
ни посегателства над чуждо 
имущество в различни на-
селени места на областта.

Продължава на стр. 4
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Продължава от стр. 1
2. Утвърждава списък на 

педагогическия персонал, ра-
ботещ в училища и детски 
градини, който пътува с лич-
ни превозни средства от мес-
тоживеене до месторабота и 
обратно и чийто разходи под-
лежат на възстановяване, 
както следва:

Ученическо общежитие - 
Генерал Тошево: Красими-
ра Янкова Великова по марш-
рут Добрич - Генерал Тошево 
и обратно.

СУ „Н. Вапцаров” - Гене-
рал Тошево: Недка Йовчева 
Василева и Дарина Ангело-
ва Андонова по маршрут Кар-
дам - Генерал Тошево и обра-
тно; Диана Георгиева Добре-
ва, Николета Георгиева Ива-
нова и Детелина Илиева Ге-
оргиева по маршрут Добрич 
- Генерал Тошево и обратно.

Детска градина - Пчела-
рово: Живка Атанасова Сто-
янова по маршрут Добрич - 
Пчеларово и обратно.

Детска градина - Красен: 
Кремена Александрова Ди-
митрова по маршрут Генерал 
Тошево - Красен и обратно; 
Иванка Димитрова Кючукова 
по маршрут Добрич - Генерал 
Тошево и обратно.

Детска градина - Люля-
ково: Маргарита Момчилова 
Георгиева по маршрут Гене-
рал Тошево - Люляково и об-
ратно.

Център за работа с деца 
- Генерал Тошево: Мигле-
на Евгениева Георгиева, Пав-
лета Димова Петрова и Сто-
ян Петров Стоянов по марш-
рут Добрич - Генерал Тошево 
и обратно.

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

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, 
т.4 от Закона за културното 
наследство, Общинският съ-
вет реши:

Приема правилник за ус-
тройство и дейност на Исто-
рически музей - Генерал То-
шево.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.22 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.4, ал.1 и чл.32 от Наредба-
та за символиката на Община 
Генерал Тошево, Общински-
ят съвет реши:

1. Удостоява г-жа Кон-
стантина Тодорова Петкова 
от с. Пчеларово с отличите-
лен знак и званието „Почетен 
гражданин на гр. Генерал То-
шево”.

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

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и 
чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от За-
кона за общинската собстве-
ност и чл.24 „а”, ал.5 от Зако-
на за собствеността и полз-
ването на земеделски земи 
и чл.76 от Наредбата за ре-
да за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общин-
ско имущество, Общинският 
съвет реши:

1. Дава съгласие да бъ-
дат отдадени под наем чрез 
търг с тайно наддаване за 5 
стопански години, считано от 
2018-2019 г., земеделски зе-
ми от Общински поземлен 
фонд, както следва:

~ Землище Бежаново, ПИ 
№000077, ІІІ категория, начин 
на трайно ползване (НТП) ни-
ва, площ 12,127 дка.

~ Землище Бежаново, ПИ 
№028002, Х категория НТП 
нива, площ 147,753 дка.

~ Землище Изворово, ПИ 

№126012, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 7,504 дка.

~ Землище Калина, ПИ 
№124004, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 14,375 дка.

~ Землище Калина, ПИ 
№125001, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 60,162 дка.

~ Землище Кардам, ПИ 
№140015, ІV категория, НТП 
нива, площ 9,317 дка.

~ Землище Конаре, ПИ 
№000073, ІІІ категория, НТП 
нива (част), площ 15,000 дка.

~ Землище Красен, ПИ 
№000110, V категория, НТП 
нива, площ 10,808 дка.

~ Землище Лозница, ПИ 
041042, ІІІ категория, НТП чи-

талищна нива, площ 50,00 
дка.

~ Землище Лозница, ПИ 
№060038, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 35,000 дка.

~ Землище Лозница, ПИ 
№000014, VІ категория, НТП 
нива, площ 11,541 дка.

~ Землище Малина, ПИ 
№000076, ІІІ категория, НТП 
б. торище, площ 19,073 дка.

~ Землище Огражден, ПИ 
№070002, ІІІ категория, НТП 
зеленчукова градина, площ 
11,549 дка.

~ Землище Росица, ПИ 
№000057, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 52,000 дка.

~ Землище Росица, ПИ 
№164006, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 10,000 дка.

~ Землище Сноп, ПИ 
№018193, ІV категория, НТП 
нива, площ 9,823 дка.

~ Землище Сноп, ПИ 
№025014, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 14,211 дка.

~ Землище Сноп, ПИ 
№028001, ІІІ категория, НТП 
уч. нива, площ 67,541 дка.

~ Землище Сърнино, ПИ 
№013001, ІІІ категория, НТП 
нива, площ 10,531 дка.

2. 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 догово-
ри за потдаване под наем на 
имотите по т.1.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, от 
Закона за общинската соб-
ственост и чл.37 „в”, ал.4 и 
ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75 „б” от 
ППЗСПЗЗ, Общинският свет 
реши:

1. Дава съгласие за пре-
доставяне на общински имо-
ти, представляващи полски 
пътища, включени в заповед 
по чл.37 „в”, ал.4 от ЗСПЗЗ 
на Областна дирекция „Зе-
меделие” - Добрич, за отда-
ване под наем на ползващите 
ги лица за стопанската 2018-
2019 г., по цени в размер на 
средно годишно рентно пла-
щане за съответното земли-
ще на територията на Общи-
на Генерал Тошево, опреде-
лена от Областна дирекция 
„Земеделие - Добрич, както 
следва:

Ал. Стамболийски - 57 лв./
дка; Балканци - 59 лв./дка; Бе-
жаново - 60 лв./дка; Василево 
- 61 лв./дка; Великово - 65 лв./
дка; Вичово - 62 лв./дка; Гене-
рал Тошево - 62 лв./дка; Гори-
ца - 59 лв./дка; Градини - 70 
лв./дка; Дъбовик - 63 лв./дка; 
Житен - 62 лв./дка; Зограф - 
59 лв./дка; Изворово - 62 лв./
дка; Йовково - 61 лв./дка; Ка-
лина - 64 лв./дка; Къпиново 
- 61 лв./дка; Кардам - 59 лв./
дка; Конаре - 59 лв./дка; Кра-

ище - 62 лв./дка; Красен - 61 
лв./дка; Лозница - 73 лв./дка; 
Люляково - 58 лв./дка; Мали-
на - 61 лв./дка; Огражден - 61 
лв./дка; Петлешково - 64 лв./
дка; Писарово - 65 лв./дка; 
Пленимир - 66 лв./дка; Пре-
селенци - 62 лв./дка; При-
сад - 61 лв./дка; Пчеларово 
- 59 лв./дка; Равнец - 61 лв./
дка; Рогозина - 60 лв./дка; Ро-
сен - 62 лв./дка; Росица - 69 
лв./дка; Сираково - 58 лв./дка; 
Сноп - 62 лв./дка; Снягово - 61 
лв./дка; Спасово - 55 лв./дка; 
Средина - 61 лв./дка; Сърни-
но - 59 лв./дка; Узово - 61 лв./
дка; Чернооково - 59 лв./дка.

2. Възлага на кмета на Об-

щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, Общинският 
съвет реши:

1. Изменя Приложение 
№19 по Решение №2-2 от 
15.02.2018 г. на Общински съ-
вет Генерал Тошево, както 
следва:

Ал. Стамболийски - 1 кар-
та, Балканци - 1 карта, Бежа-
ново - 1 карта, Василево - 3 
карти, Великово - 1 карта, Ви-
чово - 1 карта, Горица - 1 кар-
та, Градини - 1 карта, Дъбовик 
- 1 карта, Житен - 2 карти, Зо-
граф - 1 карта, Изворово - 3 
карти, Йовково - 1 карта, Ка-
лина - 1 карта, Кардам - 4 кар-
ти, Конаре - 1 карта, Красен 
- 3 карти, Къпиново - 1 кар-
та, Лозница - 1 карта, Люля-
ково - 3 карти, Малина - 1 кар-
та, Петлешково - 1 карта, Пи-
сарово - 1 карта, Пленимир - 
1 карта, Преселенци - 3 карти, 
Присад - 2 карти, Пчеларово 
- 3 карти, Равнец - 1 карта, 
Рогозина - 1 карта, Росен - 1 
карта, Росица - 3 карти, Сира-
ково - 1 карта, Сноп - 1 кар-
та, Снягово - 1 карта, сп. Пас-
тир - 2 карти, Спасово - 4 кар-
ти, Средина - 1 карта, Сърне-
но - 1 карта, Узово - 1 карта, 
Чернооково - 1 карта. Общо - 
63 карти.

2. Закупените абонаментни 
карти могат да се използват 
от лица, които са навършили 
възраст за прослужено време 
и стаж или лица с трайно на-
малена работоспособност.

3. 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 ЗМСМА и чл.37, 
ал.1 от Закона за общинската 
собственост, Общинският съ-
вет реши:

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

Учредяване право на стро-
еж:

~ Генерал Тошево, част 
от УПИ №І-553 в кв.61, площ 
50 кв. м., жилищно строител-
ство.

Очаквани приходи - 1000 
лева.

2. Дава съгласие да се уч-
реди право на строеж чрез 
търг с явно наддаване за из-
граждане на гараж върху пет-
но с площ 50 кв. м., предста-
вляващо част от УПИ №І-
553, кв.61 по плана на Гене-
рал Тошево, целият с площ 
1400 кв. м. - частна общинска 
собственост съгласно АОС 
№57/18.09.1997 г.

3. Продажбата на имота по 

т.2 да бъде извършена по па-
зарна цена в размер на 1000 
лева, върху която се начисля-
ва ДДС, определена от оце-
нител на имоти, вписан в пуб-
личния регистър на Камарата 
на независимите оценители в 
България.

4. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия и сключи договор за 
учредяване право на строеж.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, 
ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 
от Закона за общинската соб-
ственост и във връзка с ис-
кане с вх. №АО-02-19-8529 

от 17.07.2018 г. от „Тони-Ни-
ки 09” ЕООД, Общинският съ-
вет реши:

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

Продажба на имот:
1. Село Люляково - общин-

ска земя (петно №1), включе-
на в УПИ №ІІ в кв.20, площ 64 
св. м., нежилищно строител-
ство.

2. Село Люляково - общин-
ска земя (петно №2), включе-
на в УПИ №ІІ в кв.20, площ 64 
кв. м., нежилищно строител-
ство.

Очаквани приходи по т.1 - 
318 лева.

Очаквани приходи по т.2 - 
318 лева.

Общо 636 лева.
ІІ. Дава съгласие за про-

дажба на „Тони-Ники 09” ЕО-
ОД със седалище и адрес на 
управление с. Люляково, ул. 
„Осма” №6, представлявано 
от Петя Николова Костади-
нова, на следните недвижи-
ми имоти:

1. Общинска земя с площ 
64 кв. м., представляваща 
петно №1, включено в УПИ 
№ІІ в кв.20 по ПУП на с. Лю-
ляково - частна общинска 
собственост съгласно АОС 
№182 от 16.09.1999 г.

2. Общинска земя с площ 
64 кв. м., представляваща 
петно №2, включена в УПИ 
№ІІ в кв.20 по ПУП на с. Лю-
ляково съгласно АОС №182 
от 16.09.1999 г.

„Тони-Ники 09” ЕООД е соб-
ственик на търговски обект, 
изграден въз основа отстъпе-
но право на строеж съгласно 
Договор №241 от 02.08.2002 
г. и Договор №242 от 02.08. 
2002 г. за учредяване право 
на строеж върху общинска зе-
мя. Посоченият обект е закон-
но построен съгласно Удосто-
верение №014 от 22.12.2003 
г. за въвеждане в експлоата-
ция на строеж.

ІІІ. Продажбата на имоти-
те по т.ІІ да бъде извършена 
по пазарна цена, определена 
от оценител на имоти, вписан 
в публичния регистър на Ка-
марата на независимите оце-
нители в България, в размер 
на 133,60 лева за петно №1 и 
133,60 лева за петно №2.

ІV Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия и сключи договор за 
продажбата на общинските 
имоти.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и 
във връзка с чл.8, ал.9, чл.36, 
ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за 
общинската собственост, 
чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата 

за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с 
общинско имущество на Об-
щина Генерал Тошево и във 
връзка с искания с вх. №УОС-
01-15-10322 от 27.08.2018 
г. и №УОС-01-1510323 от 
27.08.2018 г. от Татяна Нико-
лаевна Меркулова, чрез пъл-
номощник Иван Ганчев Пе-
нев, Общинският съвет реши:

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

Прекратяване на съсоб-
ственост.

1. Село Къпиново, УПИ 

№Х-9 в кв. 4, площ 510 кв. м., 
жилищно строителство.

2. Село Къпиново, УПИ 
№ХІ-9 в кв.4, площ 480 кв. м., 
жилищно строителство.

Очаквани приходи по т.1 - 
1 173 лева.

Очаквани приходи по т.2 - 
1 104 лева.

Общо очаквани приходи - 
2 277 лева.

ІІ. Дава съгласие да се пре-
крати съсобствеността меж-
ду Община Генерал Тошево 
и Татяна Николаевна Мер-
кулова чрез пълномощник 
Иван Ганчев Пенев, съглас-
но пълномощно с рег. №2065 
от 26.07.2018 г. на нотариус 
в район РС Генерал Тоше-
во срег. №313 на Нотариал-
ната камара, чрез продажба 
частта на Общината на Та-
тяна Николаевна Меркуло-
ва, представляваща дворно 
място с площ 510 кв. м. или 
0,5426 ид. ч. от УПИ №Х-9, 
целият с площ 940 кв. м., на-
ходящо се в кв.4 по ПУП на с. 
Къпиново - частна общинска 
собственост съгласно АОС 
№4273.

ІІІ. Дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността 
между Община Генерал То-
шево и Татяна Николаевна 
Меркулова чрез продажба 
частта на Общината на Та-
тяна Николаевна Меркуло-
ва, представляваща дворно 
място с площ 480 кв. м. или 
0,5375 ид. ч. от УПИ №ХІ-9, 
целият с площ 910 кв. м., на-
ходящо се в кв.4 по ПУП на с. 
Къпиново - частна общинска 
собственост съгласно АОС 
№4274.

ІV. Продажбата на имо-
та по т.ІІ да бъде извърше-
на по пазарна цена в размер 
на 1173 лева, определена от 
оценител на имоти, вписан в 
публичния регистър на Кама-
рата на независимите оцени-
тели в България.

V. Продажбата на имо-
та по т.ІІІ да бъде извърше-
на по пазарна цена в размер 
на 1104 лева, определена от 
оценител на имоти, вписан в 
публичния регистър на Кама-
рата на независимите оцени-
тели в България.

VІ. Възлага на кмета на 
Общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия и сключи договори 
за продажба на общинските 
имоти.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и 
чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, 
ал.2 от Закона за общинска-
та собственост и във връзка 
с искане с вх. №УОС-01-15-
9115 от 30.07.2018 г. от Дими-
тър Тодоров Димитров, Об-
щинският съвет реши:

І. Приема допълнение в 

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

Продажба на имот.
1. Село Спасово, УПИ 

№VІІІ-84 в кв.76, площ 1010 
кв. м., жилищно предназна-
чение.

Очаквани приходи - 2525 
лева.

ІІ. Дава съгласие за про-
дажба на Димитър Тодоров 
Димитров на следния не-
движим имот: дворно мяс-
то с площ 1010 кв. м., със-
тавляващо УПИ №VІІІ-84 в 
кв.76 по ПУП на с. Спасово 
- частна общинска собстве-
ност, съгласно АОС №4276 
от 11.09.2018 г.

ІІІ. Продажбата на имо-
та по т.І да бъде извършена 
по пазарна цена в размер на 
2525 лева, върху която се на-
числява ДДС, определена от 
оценител на имоти, вписан в 
Камарата на независимите 
оценители в България.

ІV. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия и сключи договор за 
продажба на общински имот.

* На основание чл.21,ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от 
Закона за общинската соб-
ственост и чл.54, ал.1 от За-
кона за държавната собстве-
ност, Общинският съвет ре-
ши:

І. Изменя описания в Ре-
шение №7-10 от 31.07.2015 г. 
на Общински съвет Генерал 
Тошево недвижим имот, как-
то следва:

Земя с площ 6487 кв. м., 
представляваща позем-
лен имот №14711.501.2118 
(номер по предходен план 
5010369, парцел УПИ №ХХІ-
2116 в кв.14, УПИ №V-2116 
и УПИ №VІ-2116 в кв.38) по 
кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на Ге-
нерал Тошево и построени-
те в този поземлен имот 
сгради с идентификатори : 
№14711.501.2118.1 „Метален 
навес” със застроена площ 
915 кв. м., на един етаж и 
№14711.501.2118.2 „Младеж-
ка база” със застроена площ 
198 кв. м. на два етажа.

ІІ. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия с оглед придобиването 
в собственост на посочения 
недвижим имот.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 
и чл.11, ал.1 от Закона за об-
щинската собственост, Об-
щинският съвет реши:

І. Прекратява право на 
ползване, предоставено на 
НЧ „Съединение 1943” със 
седалище с. Изворово, пред-
ставлявано от Атанаска Сла-
вова Георгиева - председа-
тел на читалищното насто-
ятелство, върху недвижими 
имоти - общинска собстве-
ност, както следва:

1. Масивна сграда - чита-
лище със застроена площ 
353 кв. м., построена в двор-
но място с площ 2120 кв. м., 
находяща се в УПИ №ІІ, кв.18 
по плана на с. Изворово (Го-
рен извор) - публична общин-
ска собственост съгласно 
АОС №1815 от 05.10.2005 г.

2. Масивна сграда - чита-
лище със застроена площ от 
252 кв. м., построена в двор-
но място с площ 2380 кв. м., 
находяща се в УПИ №ХV, 
кв.7 по плана на с. Изворово 
(Добромирци) - публична об-
щинска собственост съглас-
но АОС №907 от 09.06.2004 г.

Продължава на стр. 3

Заседание на Общинския съвет
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Продължава от стр. 2
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, чл.8, 
ал.9, чл.14, ал.2, 7 и 8 от За-
кона за общинската собстве-
ност, 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:

Отдаване под наем на 
имот - публична общинска 
собственост.

1. Село Василево - ма-
сивна двуетажна сграда и 
дворно място, представля-
ващи УПИ №І-училище в 
кв.20А съгласно АОС №743 
от 08.01.2004 г., площ 1396 и 
9100 кв. м. - за социални дей-
ности.

Очаквани приходи - 1153 
лева на месец.

ІІ. Дава съгласие за отда-
ване под наем чрез публично 
оповестен конкурс по офер-
ти за отдаване под наем на 
следния недвижим имот - 
публична общинска собстве-
ност:

1. Село Василево - масив-
на двуетажна сграда и двор-
но място , представляващи 
УПИ №І-училище в кв.20А 
съгласно АОС №743 от 
08.01.2004 г. с площ 1396 и 
9100 кв. м.

ІІІ. Условия за провеждане 
на конкурса:

1. Предмет на конкурса: от-
даване под наем на имот - 
публична общинска собстве-
ност, за разкриване на Дом 
за стари хора.

2. Участие в конкурса мо-
гат да вземат следните ли-
ца: физически или юридиче-
ски лица, регистрирани по 
Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за 
вероизповеданията, както и 
физически лица, регистрира-
ни по Закона за занаятите.

3. Срок за ползване на 
имота - 10 години.

4. Гратисен период за пла-
щане на наема - 2 години, 
считано от датата на сключ-
ване договора за наем.

5. Начална конкурсна на-
емна цена - 1153 лева на ме-
сец, върху която се начисля-
ва ДДС.

Участникът в конкурса 
представя комплексна ин-
вестиционна програма, коя-
то обхваща - реконструкция 
на сградата, срокове, брой 
работни места за специали-

сти и общи длъжности, брой 
обитатели, организация за 
културни и спортни дейнос-
ти и др.

ІV. Задължения на наема-
теля:

1. Да извърши реконструк-
ция на сградата в срок от 24 
месеца от сключване на до-
говора за наем.

2. Да разкрие и поддържа 
минимум 5 работни места.

3. Да осигури минимум 10 
места за обитателите на До-
ма.

4. Да регистрира обекта 
съгласно Закона за социал-
ното подпомагане.

5. Да подсигури необходи-
мото за дома обзавеждане и 
оборудване на стаите за нас-
таняване, кухните, пералните 
помещения, местата за хра-
нене, медицински сектори, 
кътовете за културни, спорт-
ни дейности и развлечения.

6. Да запази предмета на 
дейност на обекта непроме-
нен за целия срок на догово-
ра.

V. Възлага на кмета на Об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия и сключи договор за от-
даване под наем на общин-
ско имущество.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.83, 
ал.2 от ЗПФ и във връзка с 
чл.28, ал.2 от Наредба за ус-
ловията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за 
местните дейности за след-
ващите 3 години, за съставя-
не, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Об-
щина Генерал Тошево, Об-
щинският съвет реши:

1. Приема бюджетна прог-

ноза за местни дейности на 
Община Генерал Тошево за 
периода 2019-2021 г. съглас-
но Приложение №1.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общин-

ският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъ-

де извършена актуализация 
в разходната част на мест-
ни дейности по капиталова 
програма за 2018 г. за смет-
ка на §0098 Резерв в размер 
на 15 000 лева. Средствата 
да бъдат отразени във функ-
ция ІІІ „Образование”, дей-
ност 322 „Неспециализира-
ни училища, без професио-
нални гимназии”, §5203 „При-
добиване на друго оборудва-
не, машини и съоръжения” в 
размер на 7500 лева и дей-
ност 332 „Общежития”, §5203 
„Придобиване на друго обо-
рудване, машини и съоръже-
ния” в размер на 7500 лева.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, 
Общинският съвет реши:

1. Упълномощава кмета 
на Община Генерал Тоше-
во да издаде Запис на запо-
вед без протест и без раз-
носки, без никакви възраже-
ния и без такси и удръжки, 
в полза на Министерството 
на труда и социалната поли-
тика, платим по предявява-
не, който обезпечава пъл-
ния размер на авансовото 
плащане по Договор за пре-
доставяне на безвъзмезд-
на финансова помощ по про-
ект: 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, представляващи 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 изпълне-
ние на решението.

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6, т.10 и т.23, чл.59 и 
чл.61 от ЗМСМА и съгласно 
насоките за кандидатстване 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ на 
Оперативна програма „Реги-
онален растеж” 2014-2020, 
Приоритетна ос 2 „Подкрепа 
за енергийна ефективност в 
опорни центрове в перифер-
ните райони, Общинският съ-
вет реши:

1. Поема ангажимент за 
осигуряване на необходимия 
собствен ресурс, в размер на 
26 423,11 лева с ДДС, за из-
пълнението на проект „По-
вишаване на енергийната 
ефективност в обществени 
сгради, с адрес ул. „Д. Бла-
гоев” №6, ул. „В. Априлов” 
№18, ул. „Трети март” №8 „а” 
и многофамилни жилищни 
сгради с адрес „В. Априлов” 
№2, ул. „Трети март” №10 в 
Генерал Тошево.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.52 и 53 от За-
кона за общинската собстве-
ност, Общинският съвет ре-
ши:

1. Създава общинско соци-
ално предприятие с наимено-
вание „Озеленяване и благо-
устройство” гр. Генерал То-
шево, финансирано по Опе-
ративна програма „Разви-

тие на човешките ресурси” 
2014-2020, приоритетна ос 
2 „Намаляване на бедност-
та и насърчаване на социал-
ното включване”, процедура 
BG05M9OP001-2.010 „Разви-
тие на социалното предпри-
емачество, проектно предло-
жение „Нови възможности за 
заетост в зелената система и 

благоустройването на Общи-
на Генерал Тошево”.

2. Приема Правилник за 
организацията и дейността 
на общинско социално пред-
приятие „Озеленяване и бла-
гоустройство” в Община Ге-
нерал Тошево”, съгласно 
Приложение №1, неразделна 
част от докладната записка.

3. Определя численост на 
персонала на предприятието 
до 22 души.

4. Определя предмета на 
дейност на общинското соци-
ално предприятие: поддръж-
ка, косене, и оформяне на зе-
лените площи, затревяване, 
засаждане на цветни лехи в 
паркове и градинки, поддър-
жане на детски спортни пло-
щадки, прочистване на де-
рета, поддръжка на гробищ-
ни паркове, чистене на сняг 
и опесъчаване на тротоари и 
алеи, пролетно почистване, 
резитба на клонове, почист-
ване на есенни листа, мете-
не на улици и тротоари, ре-
монт и поддръжка на общин-
ски имоти, общински пътища, 
улични настилки, алеи и тро-
тоари.

5. Определя директора на 
общинското социално пред-
приятие с наименование 
„Озеленяване и благоустрой-
ство” Генерал Тошево за вто-
ростепенен разпоредител с 
бюджет.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, 
Общинският съвет реши:

1. Отпуска безлихвени за-
еми в размер до 119 904,96 

лева на Общинско социално 
предприятие „Озеленяване и 
благоустройство” в Община 
Генерал Тошево за изпълне-
ние на административни дей-
ности и текущи разходи по 
договор № BG05M9OP001-
2.010-0306-C01 от 08.06.2018 
г. по оперативна програма 
„Развитие на човешките ре-
сурси” 2014-2020 г.

2. Предоставените зае-
мообразно средства на Об-
щинско социално предпри-
ятие „Озеленяване и благо-
устройство в Община Гене-
рал Тошево да се отчитат ка-
то временен заем по §76-00 
„Временни безлихвени за-
еми между бюджети и смет-
ки за средствата от Европей-
ския съюз”.

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

* На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, 
във връзка с §3 от Преходни-
те и заключителни разпоред-
би на Наредбата за организа-
цията и реда за извършване 
на проверка на декларации и 
за установяване на конфликт 
на интереси, Общинският съ-
вет реши:

Приема Вътрешни правила 
за организацията и реда за 
проверка на декларации и за 
установяване на конфликт на 
интереси в Общински съвет 
- Генерал Тошево, съгласно 
текста, приложен към насто-
ящото решение и нераздел-
на част от него.

Препис от решението да 
се изпрати до председате-
ля на Общинския съвет и 
председателя и членовете 
на постоянната комисия за 
предотвратяване и устано-
вяване на конфликт на ин-
тереси, както и на служите-
ля в звеното по чл.29 „а” от 
ЗМСМА за съдействие и из-
пълнение.

* На основание чл.21, 
ал.2, т.23 и във връзка с 
чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
Общинският съвет реши:

Приема отчет за изпълне-
ние на решенията на Общин-
ски съвет Генерал Тошево 
за първото шестмесечие на 
2018 г.

Заседание на Общинския съвет

За грабеж и опит за убийство

Затвор от 18 години
Окръжен съд - Добрич на-

ложи наказание от 18 годи-
ни лишаване от свобода на 
19-годишен подсъдим за гра-
беж, придружен с опит за 
убийство. Постановено е той 
да изтърпи наказанието си 
при първоначален строг ре-
жим. Съдът уважи предяве-
ните от двама наследници 
на пострадалия граждански 
искове в размер на 2400 ле-
ва и 3799 лева, представля-
ващи обезщетение за причи-
нени от деянието на подсъ-
димия имуществени вреди, 
заедно с лихвите и сторени-
те по делото разноски. При-
съдата подлежи на обжал-
ване и протест в 15-дневен 
срок пред Апелативен съд - 
Варна.

19-годишният Стивън 
С. от с. Росица е признат 
за виновен, че през нощта 
на 12.08.2017 г. е отнел от 
79-годишен мъж от също-
то село 2 кутии цигари, ка-
то употребил за това сила, 
като грабежът бил придру-
жен с опит за убийство. Той 

влязъл в дома на потърпев-
шия и му нанесъл множе-
ство удари по главата и тя-
лото. След побоя пострада-
лият останал да лежи на по-
да в дома си, а 19-годишни-
ят взел намиращите се на 
масата 2 кутии цигари, една-
та от които била наполовина 
празна и тъй като не успял 
да открие пари си тръгнал. В 
хода на разследването било 
установено, че общата стой-
ност на отнетите чрез упо-
треба на сила вещи възлиза 
на 7,35 лева.

Възрастният мъж бил на-
мерен на сутринта от негов 
родственик на пода окърва-
вен и неконтактен. В мно-
го тежко състояние бил при-
ет за лечение в добричка-
та болница. През септем-
ври бил изписан и настанен 
в хоспис, където постепенно 
започнал да се възстановя-
ва. По време на досъдебното 
производство обаче мъжът 
е починал, като причина за 
смъртта му била заболяване 
- внезапна сърдечна смърт.

Да, ама не е така!
Вестник „Жълт труд” пре-

ди десетина дни публику-
ва материал със заглавие 
„Най-възрастното семей-
ство на Балканите е в Тете-
вен”. В него се казва, че Па-
вел Цветанов е навършил 
на 29 октомври 97 години и 
заедно с над 70-годишна-
та си съпруга Лалка са най-
възрастното семейство, и то 
не само у нас, но и на Бал-
каните.

Не се заяждаме с коле-
гите, но това категорич-

но твърдение изобщо не е 
вярно. Защото на 25 октом-
ври Дамян Желязков от се-
ло Спасово стана столетник 
и живее в мир и любов с над 
95-годишната си половинка. 
Следователно не в Тетевен, 
а в Спасово е най-възраст-
ното семейство, ако не на 
Балканите, то най-вероятно 
поне в Североизточна Бъл-
гария. Живот и здраве да е, 
нека наистина да доживеят 
заедно за включване в Кни-
гата на рекордите „Гинес”!

Засушаването няма да
навреди на есенниците

Земеделските стопани 
трябва да са спокойни. Има 
закъснение с поникването на 
пшеницата заради засуша-
ването през октомври, но то-
ва не е чак толкова опасно. 
Това е заявил преди някол-
ко дни пред Дарик професор 
Иван Киряков - завеждащ от-
дел „Селекция на зърнено-
житни и бобови култури” в 
Добруджанския земеделски 
институт край Генерал То-
шево.

Имаме широк диапазон на 
развитие на пшеницата в на-
шия регион - има непоникна-
ла, има поникнала до вто-
ри-трети лист, има и посе-
ви, които вече ще влизат във 
фаза братене. Нека стопани-
те да не се притесняват, ва-
лежите от вчера и днес (6 и 7 
ноември) ще дадат възмож-
ност пшеницата, която още 
не е поникнала, да поникне 
и да влезе в зимен покой, ко-

ментира професор Киряков и 
дава пример с 2016 г., когато 
житото поникнало през януа-
ри, а имало и години, когато 
това се е случило през фев-
руари.

В Област Добрич рапицата 
в момента и в отлично със-
тояние според професора.

Тази година има ръст на 
площите, засети с българ-
ски сортове пшеница, но се 
запазва тенденцията от по-
следните три години чужди-
те сортове да преоблада-
ват. Догодина пак ще си го-
ворим, че нямаме качестве-
на пшеница. За да имаме та-
кава, трябва да сеем качест-
вени сортове. Иначе пазарът 
определя - ако той предпо-
лага качествено зърно, тога-
ва земеделците се ориенти-
рат към родната селекция. 
В момента обаче не е така, 
е казал в заключение профе-
сор Иван Киряков.
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Учител казва на майката на свой ученик:
- Вашият син постоянно жадува за нови и нови знания. 

От кого е наследил тези качества?
- Откакто превря виното, жаждата от баща си а знани-

ята - от мен.

Виц на броя

- Не те ли е срам да просиш бе, момче?!
- Много ме е срам , ама трябва да събера пари за 

„Гражданската отговорност”…
Георги ПЕНЕВ, с. Изворово

Продължава от стр. 1
За съжаление през по-

следните месеци зачести-
ха случаите на кражби и 
шофиране в нетрезво със-
тояние.

САМОДЕЙНИЯТ театра-
лен колектив „Георги Шива-
чев” при Народно читалище 
„Светлина 1941” отново ще 
представи на 28 ноември 
от 18:00 часа в читалището 
на града постановката „За 
снахите и свекървите”.

Драматизацията и режи-
сурата са на актьора Кра-
симир Демиров, а впечат-
ляващите с житейските си 
истини роли се изпълняват 
от самодейните таланти 
Илияна Стефанова, Галин 
Георгиев, Райна Стойче-
ва, Дяко Дяков, Добромира 
Кирчева, Стелияна Мари-
нова, Тодор Георгиев, Иван 
Манев и Никола Бонев.

Цената на билетите е са-
мо 4 лева. Побързайте, за-
щото скоро ще свършат!

Пореден успех на ВК „Спортист 99”
На 4 ноември в село Гур-

ково се проведе поредно-
то издание на традицион-
ния волейболен турнир за 
„Преходната купа”. Над-
преварата се провежда на 
всеки шест месеца вече 
няколко години и в нея се 
включват отбори от Добри-
чка област. Домакинството 

се определя на ротационен 
принцип.

Участие в турнира в село 
Гурково взеха пет състава 
- този на домакините и от-
борите на Кардам, Шабла, 
Сенокос и Генерал Тоше-
во. В четвъртото поредно 
спортно събитие победи-
тел е тимът на Волейболен 

клуб „Спортист 99” - Гене-
рал Тошево. В своята група 
генералтошевци победиха 
Шабла с 2:0 гейма, а на фи-
нала постигнаха успех съ-
що с 2:0 гейма над Кардам.

Следващата надпревара 
ще се проведе точно след 
половин година в село Се-
нокос.

Дирекция „Бюро по труда”

Свободни работни места
Към края на миналата сед-

мица обявените свободни 
работни места за нашата об-
щина са, както следва:

~ Генерал Тошево - за 
електротехник в промишле-
но предприятие, образова-
ние средно (електроника, 
енергетика).

~ Генерал Тошево - за 
техник/механик, образова-
ние средно.

~ Генерал Тошево - за ра-

ботник в мелничарската про-
мишленост, образование 
средно.

~ Генерал Тошево - за 
общ работник, образование 
средно.

~ Генерал Тошево - за 
крупие, образование средно.

Повече информация мо-
же да получите в Дирек-
ция „Бюро по труда” - Гене-
рал Тошево, и на телефон 
05731/45-15.

Община Генерал Тошево

Обява за конкурс
Община Генерал Тошево 

обявява публично оповес-
тен конкурс за отдаване под 
наем за срок от 10 години 
на недвижим имот - публич-
на общинска собственост: 
Масивна двуетажна сграда 
с площ 1396 кв. м., постро-
ена в дворно място с площ 
9100 кв. м., представляващи 
УПИ №І-училище в кв.20А по 
ПУП на с. Василево, Общи-
на Генерал Тошево, съглас-
но АОС №743 от 08.01.2004 
г., вписан под №37, том ІІ, вх. 
регистър №636 от 11.02.2005 
г. в СВ - Генерал Тошево.

Заповедта за откриване 
на процедурата и условия-
та са публикувани на сайта 
на Община Генерал Тошево.

Депозит за участие в раз-
мер на 115,30 лв./дка се вна-
сят в касата, находяща се в 
административната сграда 
на Община Генерал Тошево 

или по сметка BG04 CREX 
9260 3314 7087 01 при „То-
куда банк”, офис гр. Генерал 
Тошево.

Тръжна документация се 
закупува срещу 20 лева до 
12:00 часа на 26.11.2018 г. и 
се получава в стая 408 - от-
дел „Собственост и стопан-
ски дейности”.

Оглед на обектите може 
да се извърши всеки рабо-
тен ден до деня, предхож-
дащ деня на търга след за-
купуване на тръжни доку-
менти.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15:00 
часа на 26.11.2018 г.

Търгът ще се проведе 
на 27.12.2018 г. от 14:00 ча-
са на третия етаж на Общи-
ната.

Допълнителна информа-
ция на телефон 05731/20-20, 
вътрешен 39.

Бъдете бдителни!
Във връзка със зачести-

лите през последните ня-
колко дни телефонни из-
мами, Районно управление 
„Полиция” - Генерал Тоше-
во, се обръща към жители-
те от общината с молба да 
бъдат бдителни при получа-
ване на обаждания от непо-

знати номера.
Дори при най-малки съм-

нения за телефонна изма-
ма (искане на определена 
сума, за да окажете помощ 
на близък човек или предла-
гане на „изгодна” оферта), 
веднага сигнализирайте на 
телефон 112.

Обява на Общината
Община Генерал Тошево 

обявява публичен търг с тай-
но наддаване по реда на За-
кона на общинската собстве-
ност за отдаване под наем за 
срок от 5 стопански години, 
считано от 2018-2019 г. на 
земеделски земи от Общин-
ски поземлен фонд. Запове-
дта за откриване на тръжна-
та процедура и опис на по-
землените имоти са публику-
вани на сайта на Община Ге-
нерал Тошево.

Депозитите за участие в 
размер на 10 лв./дка се вна-
сят в касата, находяща се в 
административната сграда 
на Община Генерал Тошево, 
или по сметка BG04 CREX 
9260 3314 7087 01 при „То-
куда банк” АД, офис гр. Гене-
рал Тошево.

Тръжна документация се 
закупува срещу 20 лева до 
12:00 часа на 26.11.2018 г. и 
се получава в стая 305 - от-
дел „Собственост и стопан-
ски дейности”.

Оглед на обектите може 
да се извърши всеки работен 
ден до деня, предхождащ де-
ня на търга след закупуване 
на тръжни документи.

Депозит и заявления за 
участие се приемат до 15:00 
часа на 26.11.2018 г.

Търгът ще се проведе на 
27.11.2018 г. от 09:00 часа в 
Общинска администрация 
Генерал Тошево, зала на 
третия етаж.

Допълнителна информа-
ция на телефони 05731/20-
20, вътрешен 25 и 05731/89-
39.

За незаконно минаване на границата

Условни наказания
Двама албански граждани 

получиха условни наказания 
от 8 месеца „лишаване от 
свобода” с тригодишен изпи-
тателен срок и глоби от 200 
лева за незаконно премина-
ване на границата ни, след 
като Районен съд - Генерал 
Тошево одобри споразуме-
нията, сключени между под-
съдимите, техните защит-
ници и прокуратурата. Два-
мата се признаха за винов-
ни, че на 28 август тази го-
дина, между 292-ра и 293-та 
гранични пирамиди, в земли-
щето на с. Росица, са излез-

ли през границата на страна-
та ни без разрешение на на-
длежните органи на властта 
и не през определените за 
това места.

Албанските граждани де-
кларираха, че са подписа-
ли доброволно споразумени-
ята и са наясно, че те имат 
последствията на влезли в 
сила присъди. Подсъдими-
те ще платят и сторените по 
делата разноски. Постанове-
ните от Районен съд - Гене-
рал Тошево присъди са окон-
чателни и влизат в сила вед-
нага.

Важно съобщение!
До 7 декември вклю-

чително Общинска ад-
министрация ще приема 
предложения от гражда-
ни и спортни организа-
ции за годишната класа-
ция „Спортист на година-
та”. Категориите са след-
ните: Спортист на годи-

ната. Отбор на година-
та. Треньор на годината. 
Заслужил спортен вете-
ран. Заслужил треньор 
ветеран. Очакваме ваши-
те предложения на mail@
toshevo.org или в Инфор-
мационния център на Об-
щината.

Обява за работа
„Лулис Мел - България” 

ЕАД, международна ком-
пания, работеща в сфе-
рата на хранителната про-
мишленост и най-големи-
ят преработвател на пше-
ница на Балканите с дей-
ност в Генерал Тошево

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
Електротехник, Меха-

ник, Общ работник с мес-
торабота в гр. Генерал То-
шево на пълно работно 
време.

Ако желаете да работи-

те за международна ком-
пания, която оказва вли-
яние навсякъде, където 
работи, изпратете ваше-
то СV и всички съпътства-
щи документи по елек-
тронна поща на info-bg@
louligroup.com или заповя-
дайте в нашия завод в Ге-
нерал Тошево (ул. „Трети 
март” №57, Генерал Тоше-
во) и оставете автобиогра-
фията си на портала.

Телефон за връзка: 
0889/203-819.

Изгодни оферти
ПРОДАВАМ изгодно 

дворно място с вода в 
квартал Пастир. Справки 
на тел. 0894/373-668.

ТЪРСЯ под наем къща 
или апартамент в Гене-
рал Тошево. Справки на 
тел. 0889/203-819.

ТЪРСЯ квартира, при-

земен етаж от блок-
че - кухня, баня, тоалет. 
Справки на тел. 0894/881-
793.

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

Кратки
новини


