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13 години от поставянето на паметника на Васил Контаров – Комитата в
село Василево

Възобновени са занятията за придобиване на част от
професията „болногледач“

4 стр.

4 стр.

Вече са в ход мащабни строителни дейности по
проектите за повишава на енергийната ефективност

От средата на месец май, с
падане на извънредното положение в страната заради пандемията от COVID – 19, в град
Генерал Тошево започнаха мащабни строителни дейности по проектите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищ-

ни сгради. На 18 май беше направена първата копка пред
сградата на Дирекция „Социално подпомагане“ в града.
Веднага след това работа започна и върху други пет обекта: многфамилните жилищни сгради на ул. „Трети март“
№10, ул. „Васил Априлов“ №2,

ул. „Васил Априлов“ №4, ул.
„Трети март“ №6 и ул. „Трети
март“ №38.
Енергоефективните мерки, предвидени за изпълнение
по жилищните блокове, започнаха с полагане на хидроизолация на покривите и топлоизолация на стените. Хубаво-

Санирането на жилищните блокове в град Генерал Тошево протича с бързи темпове.

ВАЖНО!
Скъпи родители, ученици и самодейци, НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, подновява занятията в културната институция на всички танцови и музикални групи, считано от
01.06.2020 г., на основание Заповед №РД-01-277/26.05.2020г.т.7 на Министъра на здравеопазването.
Занятията ще се провеждат по определения вече график и при стриктно спазване на санитарно-хигиенните мерки, определени в читалището. Задължително остава и носенето на
маски!
Школата на читалището удължава своята учебна година до 15.07.2020 г. с решение на настоятелството и Заповед №170/22.05.2020 г., с цел компенсация на пропуснатите танцови и
музикални занятия от времето на карантинния период.

то време позволи на строителните фирми да напреднат
бързо, като на някои от обектите вече е изцяло подменена
и дограмата в апартаментите
и общите части. Дейностите
продължават с ремонт и подмяна на електрическата инсталация в общите части на
сградите, поставяне на енергоспестяващо осветление в
общите части и съпътстващи
строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна
ефективност.
Ремонтните дейности целят
по-малко енергопотребление
в жилищните и обществените сгради, икономия на разходите за отопление през зимния сезон, повишаване стойността на имотите, обновяване екстериора и интериора
на сградите, както и удължаване на живота им като конструкции. Всичко това неминуемо ще подобри качеството на жизнената среда в Генерал Тошево.

Скъпи приятели!
От името на Болградски градски съвет и лично от свое име
най-сърдечно ви поздравявам с Деня на българската просвета
и култура и на славянската писменост!
Датата 24 май е празнична и свята за всеки българин, независимо къде се намира той по света. България и българските общности по цял свят почитат Светите братя Кирил и Методий и изразяват своето върховно уважение към знанието и
книжовността. На тази дата всички ние гордо се обединяваме
около езика и писмеността.
Пожелавам ви много здраве, щастие и удовлетворение в
благородните усилия за съхраняването на националния дух,
просвета и култура.
Нека 24 май ни обединява по пътя на възвишеното и духовното!
Честит празник!
С уважение:
Сергей Димитриев
Кмет на град Болград

Това ли е Новият световен ред?

* * *

Денят на отворени врати в Добруджанския земеделски институт край Генерал Тошево тази
година ще се проведе на 3 юни от 10:00 часа.
Заради действащата в момента извънредна епидемична обстановка събитието ще се състои по по-различен начин. Представянето на сортовете и дискусията между научните работници и производителите ще е директно на демо-полето, което се намира вдясно от пътя, посока село Пленимир – Института /кметство Петлешково/.
Освен срещата на 3 юни, всички фермери, проявяващи интерес към селекцията на ДЗИ, могат да посетят демо-полето до 12 юни. За целта е необходимо предварително да заявят дата,
за да бъде осигурен специалист за разяснения
На 28 май в зала
„Йордан Йовков“ на Община Генерал Тошево се
проведе ежемесечната
работна среща „Ден на
кмета“ с представители
на институциите в града, кметовете и кметските наместници на селата от общината. Малко
по-късно се проведе и
редовното заседание на
Общинския съвет. Решенията, които бяха взети
по време на заседанието, може да намерите на
2 и 3 стр.

Това е изрисуваната фасада (към лятното кино и НЧ „Светлина – 1941“)
на сградата на Община Генерал Тошево.

Трудно е и за обяснение и
за осмисляне! Затова сега е
трудно и за писане! Мислите прескачат в главата. Обидните епитети към извършителя на това деяние напират, но
журналистическата етика не
позволява да бъдат употребявани. Още повече на първа страница. Трябва ли въобще да се дава някакъв вид поле на изява на поредната вандалска проява в нашия град?
Това е въпросът, който няма
правилен отговор. Няма правилен отговор, защото и двата
варианта не са решение. Ако

не се публикува снимка с укорителен текст, сякаш се пренебрегва случилото се и се
замита под килима. Ако пък се
покаже деянието и се драснат
две-три язвителни думи, тогава се печели само хорското негодувание. И то само на
тези, до които е стигнал вестникът. Бъдете сигурни – този,
който е извършил това, не чете! Не само вестник „Добруджански глас“. Не чете никой
друг вестник, нито нещо друго!
Но пък разбира от Световен ред! За него това е Нови-

ят световен ред (Novus Ordo
Seclorum – от латински). Първо бяха изпочупените пейки в
парковете на града. След това
бяха шахматните маси на центъра. Последваха ги контейнерите за боклук и кошчетата. Чешмичката в парка също
си го получи. И докато едни
работят по освежаването на
града и санирането на всички възможни жилищни и обществени сгради в него, други ходят след тях и рисуват по
новите фасади. Рисуват Всевиждащото око и обявяват Новия световен ред.
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* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26а, ал.5 от
Закона за народните читалища, Общински съвет град Генерал Тошево реши: Приема Отчета
за дейността на народните читалища от община Генерал Тошево и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Постановление на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019г. и чл. 256, ал.1, т.8 от Закона за
предучилищното и училищно образование, Общински съвет град Генерал Тошево реши:
I. Утвърждава списък на медицинския персонал в училищата и детските градини на територията на Община Генерал Тошево и определя
заплащане на транспортни разходи в размер
на 100% от стойността на реално извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и
абонаментни карти за пътуване по маршрута
от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва:
1. Димитринка Стоянова – медицинска сестра в ДГ „Дъга“ село Кардам и ДГ село Спасово; По маршрут: село Кардам – село Спасово –
село Кардам.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващи съгласно закона
действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местно самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.14, ал.1, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост
и 24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет
град Генерал Тошево реши:
I. Допълва Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, както следва:
Общински имоти, предвидени за отдаване
под наем:
1. Село Средина – ПИ 013002; КВС –
68326.13.2, категория III „нива“, площ – 18.043
дка.
2. Село Средина – ПИ 011012; КВС –
68326.11.12, категория IV „нива“, площ 11.643
дка.
II. Дава съгласие бъдат отдадени под наем
чрез търг с тайно наддаване за стопанската
2020-2021 г., земеделски земи от Общински
поземлен фонд, както следва:
1. Село Средина – ПИ 013002; КВС –
68326.13.2, категория III „нива“, площ – 18.043
дка.
2. Село Средина – ПИ 011012; КВС –
68326.11.12, категория IV „нива“, площ 11.643
дка.
III. Определя начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи, определени в т.2 както следва:
- за III-та категория земеделска земя – 106
лв./дка;
- за IV-та категория земеделска земя – 106
лв./дка;
IV. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия – правни и
фактически за провеждане на публичен търг
с тайно наддаване и сключване на договори за
отдаване под наем.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.9 , чл.14, ал.1, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост
и 24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет
град Генерал Тошево реши:
I. Допълва Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 година, както следва:
Общински имоти, предвидени за отдаване
под наем:
Поземлен
имот
с
идентификатор:
39534.64.1, землище село Красен, категория
III – земеделска, НТП Лозе, площ от 171,770
дка, стар номер 064001;
II. Дава съгласие да бъде отдаден под наем
чрез търг с тайно наддаване за срок от 10 (десет) стопански години, считано от 2020-2021
г, необработваема земя от Общински поземлен
фонд, както следва:
Поземлен
имот
с
идентификатор:
39534.64.1, землище село Красен, категория
III – земеделска, НТП Лозе, площ от 171,770
дка, стар номер 064001;
III. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на поземления имот, определени
в т.2 в размер на 71 (седемдесет и един) лв. за
1 дка земеделска земя.
IV. Дава съгласие за определената по т.2 земеделска земя, за първа, втора и трета стопанска година, наемната цена да бъде в размер
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на 10% от достигната тръжна цена. За оставащия срок от договора – четвърта, пета, шеста,
седма, осма, девета и десета стопанска година, наемната цена да бъде достигнатата тръжна цена.
V. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия – правни и
фактически за провеждане на публичен търг с
тайно наддаване и сключване на договор за отдаване под наем.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.36,
ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Генерал Тошево и във връзка с искане от Мариан Василев
Славов, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Приема допълнения в Годишната програма
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., както следва:
Прекратяване на съсобственост:
№
Имот
Площ
кв.м Описание
Очаквани приходи/лев
1. Село Изворово – УПИ №II-19, кв.13; площ:
290 кв. м.; Жилищно предназначение; очаквани приходи: 667.00 лв.
2. Село Изворово – УПИ №III-53, кв.13; площ:
220 кв. м.; Жилищно предназначение; очаквани приходи: 506.00 лв.
3. Село Изворово – УПИ №V-91, кв.13; площ:
200 кв. м.; Жилищно предназначение; очаквани приходи: 480.00 лв.
Общо очаквани приходи: 1 653.00 лв.
ІІ. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Мариан
Василев Славов от село Изворово, ул. „Четвърта“ № 20, област Добрич чрез продажба частта на общината, представляваща Дворно място с площ 290 кв. м. или 0.1835 ид. ч. от УПИ
№II-19, целият с площ 1580 кв. м., находящо се
в кв.13 по ПУП на село Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич – частна общинска
собственост, съгласно АОС №3784/28.04.2014
г., вписан в Служба по вписвания град Генерал Тошево с вх.рег.№139/29.04.2014г., том
III, при граници и съседи: улица О.K.12- О.K.10;
УПИ №I-20; O.K.130- O.K.161 и УПИ №III-53;
III. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Мариан Василев Славов от село Изворово, ул. „Четвърта“ № 20, област Добрич
чрез продажба частта на общината, представляваща Дворно място с площ 220 кв. м. или
0.1774 ид. ч. от УПИ №III-53, целият с площ
1240 кв. м., находящо се в кв.13 по ПУП на
село Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич – частна общинска собственост,
съгласно АОС №3689/04.11.2013г., вписан в
Служба по вписвания град Генерал Тошево с
вх.рег.№3609/25.11.2013г., том III, при граници и съседи: УПИ №II-19, О.К.-150, О.К.161, О.К.-129, УПИ № IV-54, O.K.-15,O.K.12,O.K.-10.
IV. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Мариан
Василев Славов от село Изворово, ул. „Четвърта“ № 20, област Добрич чрез продажба частта
на общината, представляваща Дворно място с
площ 200 кв. м. или 0.1266 ид. ч. от УПИ №V-91,
целият с площ 1580 кв. м., находящо се в кв.13
по ПУП на село Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС №3688/04.11.2013г.,
вписан в Служба по вписвания град Генерал
Тошево с вх.рег.№3612/25.11.2013г., том III,
при граници и съседи: УПИ № IV-54, О.К.-161,
О.К.-129, О.К.-128, О.К.-127, УПИ-VI-55, О.К.15-12, УПИ IV-54.
V. Продажбата на имота по т. IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 667.00
(шестстотин шестдесет и седем) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България.
VI. Продажбата на имота по т. IIІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 506.00
(петстотин и шест) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
VII. Продажбата на имота по т. IV да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 480.00
(четиристотин и осемдесет) лв., определена
от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оцените-

ли в България.
VIII. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договори за продажба на
общинските имоти.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез
публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложените начални тръжни цени, определени от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, които са не по-ниски
от данъчните:
1. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №I-общ, кв.25; площ: 780 кв.
м.; №3057/04.03.2009 г., вх.рег.№1306, акт
№104, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 628.60 лв.; начална тръжна цена:
1 950.00 лв.
2. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №II-общ, кв.25; площ: 820 кв.
м.; №3058/04.03.2009 г., вх.рег.№1305, акт
№103, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 712.20 лв.; начална тръжна цена:
2 050.00 лв.
3. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №III-общ, кв.25; площ: 820 кв.
м.; №3059/04.03.2009 г., вх.рег.№1304, акт
№102, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 712.20 лв.; начална тръжна цена:
2 050.00 лв.
4. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №IV-общ, кв.25; площ: 940 кв.
м.; №3060/04.03.2009 г., вх.рег.№1303, акт
№101, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 962.70 лв.; начална тръжна цена:
2 350.00 лв.
5. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №V-общ, кв.25; площ: 860 кв.
м.; №3061/04.03.2009 г., вх.рег.№1302, акт
№100, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 795.70 лв.; начална тръжна цена:
2 150.00 лв.
6. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №VI-общ, кв.25; площ: 945 кв.
м.; №3062/04.03.2009 г., вх.рег.№1301, акт
№99, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна
оценка: 1 973.20 лв.; начална тръжна цена: 2
360.00 лв.
7. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №VII-д.дом, кв.25; площ: 2 340
кв. м.; №3063/04.03.2009 г., вх.рег.№1300, акт
№98, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна
оценка: 4 885.90 лв.; начална тръжна цена: 5
850.00 лв.
8. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №VIII-общ, кв.25; площ: 920 кв.
м.; №3064/04.03.2009 г., вх.рег.№1298, акт
№96, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна
оценка: 1 921.00 лв.; начална тръжна цена: 2
300.00 лв.
9. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №IX-общ, кв.25; площ: 920 кв.
м.; №3065/04.03.2009 г., вх.рег.№1299, акт
№97, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна
оценка: 1 921.00 лв.; начална тръжна цена: 2
300.00 лв.
10. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ №X-общ, кв.25; площ: 880 кв.
м.; №3066/04.03.2009 г., вх.рег.№1297, акт
№95, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна
оценка: 1 837.40 лв.; начална тръжна цена: 2
200.00 лв.
Очаквани приходи: 25 560.00 лв.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия по управление и разпореждане с имоти – както правни, така и фактически.
* На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2
от ЗМСМА във връзка с §1а ал.2 от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя за членове на Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2, т.2, буква „а” от ПМС
№189/28.07.2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите съфинансирани от ЕСИФ, за
програмен период 2014-2020г. и Изисквания-

та на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020 г, Общински съвет град Генерал Тошево реши:
I. Приемаме следните позиции да бъдат част
от екипа на изпълнение на проекта за водещия
бенефициент: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; Финансов мениджър на
проекта; Технически секретар; Организатор на
събития; Инфраструктурен специалист.
II. Одобрява за Ръководител на проекта Валентин Вълчев Димитров, кмет на Община Генерал Тошево – назначен в съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 2, т. 2, буква „а“ от
ПМС №189/28.07.2016 г. за определяне на националните правила за допустимост на разходите по програмите съфинансирани от ЕСИФ,
за програмен период 2014-2020 г. Останалите
членове на екипа да бъдат определени със Заповед на кмета.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
* На основание чл. 21, ал.1, т.12, от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.91, ал.1, ал.2 и
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет град
Генерал Тошево реши:
I. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Община Генерал Тошево 2014-2020 г.
за 2019 година ,съгласно Приложение № 1.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извършва последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.21,
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № помощ BG16M1OP002-2.0100010-С01/ 27.04.2020 г. „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево по процедура BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за
закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, сключен
между Министерството на околната среда и
водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“2014-2020 г.
и Община Генерал Тошево, седалище и адрес
на управление гр. Генерал Тошево, п.к.9500,
област Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК
по БУЛСТАТ 000852633, идентификационен
номер по ДДС № BG 000852633, представлявана от Валентин Димитров, Общински съвет
град Генерал Тошево реши:
I. Упълномощава кмета на Община Генерал
Тошево да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в
полза на Министерството на околната среда и
Водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“2014-2020
г.“ в размер 317 439,54 лева, (триста и седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и
девет лева и петдесет и четири стотинки) за
обезпечаване на 100% от заявения размер
на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG16M1OP002-2.010-0010-С01/27.04.2020 г.
„ Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – град Генерал Тошево по процедура BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по
дело С-145/14“, приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“
2014-2020, сключен между Министерството на
околната среда и водите и Община Генерал Тошево, представляваща Приложение №1.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор
№ BG16M1OP002-2.010-0010-С01/ 27.04.2020
и да ги представи пред Министерството на
околната среда и водите Министерството на
околната среда и Водите, Главна дирекция
„Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда“2014-2020 г.“.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
чл.50 и чл.52 от ЗДБРБ за 2020 г. и във връзка с
чл.84, ал.6 и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ и чл.37,
ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Генерал Тошево, Общински
съвет град Генерал Тошево реши:
Продължава на 3 стр.
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Продължава от 2 стр.
I. Общински съвет Генерал Тошево приема
актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2020 г. в частта му за местните
разходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема
актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2020 г. в частта му за капиталови
разходи съгласно Приложение № 2.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.1 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност, чл. 1
от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, във връзка с чл. 26 и чл.
28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет град Генерал Тошево реши:
I. Приема изменението и допълнението на
Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл.19./1/ Физическите и юридическите лица може да отглеждат селскостопански животни на територията на община Генерал Тошево.
СТАВА:
Чл.19./1/ Физическите и юридическите лица може да отглеждат селскостопански животни на територията на община Генерал Тошево, след регистриране на животновъден
обект в съответната ОДБХ, като:
1. Собствениците или ползвателите на животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел подават заявление по образец за регистрация
до директора на ОДБХ.
2. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти– лични стопанства подават
заявление по образец до директора на ОДБХ,
чрез кмета или кметския наместник на съответното населено място, като се издава входящ
номер. На всеки 10 дни кмета или кметския
наместник предоставя на ОДБХ постъпилите за
периода заявления за регистрация.
БИЛО:
Чл.19/3/ В обекти на физически лица, находящи се в границите на населените места
на територията на общината, предназначени за отглеждане на животни за лични нужди, допустимия брой животни е както следва:
- За град Генерал Тошево:
1. Едър рогат добитък - до 2 крави и техните приплоди до 1 (една) година;
2. Свине за угояване до 3 бр.;
3. Свине майки до 2 бр. и техните приплоди
до 2 (два) месеца;
4. Коне и магарета до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. Овце и кози до 3 бр. и техните приплоди
до 12 месеца;
6. Възрастни птици независимо от вида до
20 бр.;
7. Бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 20 бройлера;
8. Зайкини с приплодите до 10 бр.
- Села на територията на общината:
1. Едър рогат добитък - до 2 крави и техни-
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те приплоди до 1 (една) година;
2. Свине за угояване до 3 бр.;
3. Свине майки до 2 бр. и техните приплоди
до 2 (два) месеца
4. Коне и магарета до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. Овце и кози до 7 бр. и техните приплоди
до 12 месеца;
6. Възрастни птици независимо от вида до
50 бр.;
7. Бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 50 бройлера;
8. Зайкини с приплодите до 10 бр.;.
СТАВА:
Чл.19/3/ В лични стопанства на физически
лица, находящи се в границите на населените места на територията на общината, предназначени за отглеждане на животни за лични нужди, допустимия брой животни е както
следва:
- За град Генерал Тошево:
1. Едри преживни животни до 2 бр. и техните приплоди до 1 (една) година;
2. Свине за угояване до 3 бр., различни от
свине майки и некастрирани нерези;
т.3 се отменя
4. Еднокопитни до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. Дребни преживни животни до 3 бр. и техните приплоди до 9 месеца;
6. Възрастни птици независимо от вида до
20 бр.;
7. Бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 30 бройлера;
8. Десет възрастни зайци с приплодите им,
но не повече от 30 бр.
- Села на територията на общината:
1. Едри преживни животни до 2 бр. и техните приплоди до 1 (една) година;
2. Свине за угояване до 3 бр., различни от
свине майки и некастрирани нерези;
т.3 се отменя
4. Еднокопитни до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. Дребни преживни животни до 10 бр. и
техните приплоди до 9 месеца;
6. Възрастни птици независимо от вида до
50 бр.;
7. Бройлери или подрастващи птици независимо от вида до 100 броя;
8. Десет възрастни зайци с приплодите им,
но не повече от 100 бр.;.
БИЛО:
/5/ Отглеждането на пчелни семейства се
извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за пчеларството.
СТАВА:
/5/ Отглеждането на пчелни семейства се
извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за пчеларството и Закона за ветеринарномедицинската дейност.
НОВО:
Към чл.19 се създава ал.6 със следния
текст:

Конкурс за отдаване под наем

Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане на публично оповестен
конкурс за отдаване под наем за срок от 10
(десет) години на следния недвижим имот:
Нежилищна сграда, представляваща заведение за обществено хранене и мотел със ЗП
583.300 кв. м., помощна сграда със ЗП 182 кв.
м., лятна тераса, построени в дворно място –
поземлен имот с идентификатор 14711.200.1
по кадастралната карта на Генерал Тошево
(№200001 по КВС) – частна общинска собственост. Наетото общинско имущество ще се
използва единствено за извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
Начална годишна наемна цена – 18 000.00
(осемнадесет хиляди) лева, без включен ДДС
или 21 600.00 (двадесет и една хиляди и
шестстотин) лева с включен ДДС. Гратисен
период на плащане на наема е 1 (една) година, считано от датата на сключване на наемния договор.
В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят да извърши следните дейности в наетия имот:
- ремонт на кухненско помещение;
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, в зала “Дора Га-

бе“, на трети етаж на 25.06.2020 г. (четвъртък) от 09:00 часа. Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево,
намираща се в Информационния център на
първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, срещу такса от 20,00 (двадесет) лева, до 12:00 часа на 23.06.2020 г. Документи за участие в конкурса се подават в
Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, в Информационния
център на първия етаж в сградата до 15.00
часа на 23.06.2020 г. включително. Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за участие в размер на 1 800 (хиляда
и осемстотин) лева в касата на община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5 или по IBAN сметка
на община Генерал Тошево BG04 CREX 9260
3314708701, BIC код CREX BGSF при “Токуда
банк” АД, офис Генерал Тошево.
Критерий за оценка на офертите – най-високата предложена цена.
За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община
Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” № 5, стая
411, тел.:05731/22-26, централа 05731/2020, вътрешен 39.

/6/. В животновъдните обекти трябва да
има обособено място и/или изградено съоръжение за предварително съхранение и обеззаразяване на тор/ торови течности, съобразно вида и броя на отглежданите животни в тях, за не по-малко от 6 месеца. При липса на канализационна мрежа и разрешение се
изгражда торище и/или водоплътна изгребна
яма в имота отстоящи на 3,00 м от границите на имота и 6,00 м от жилищни сгради, съгласно Наредба № 44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Въвеждат се нови чл. 19 а и чл. 19 б със
следното съдържание:
Чл.19а (1) Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди се извършва в
ограден двор, в сгради и постройки, разположени в имота на отстояние от съседни имоти
и жилищни/нежилищни сгради, както следва:
1. Три метра (3,00 м) от вътрешни граници на урегулиран поземлен имот при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения имот и са включени в канализационната мрежа.
2. Шест метра (6,00 м) от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от
сградите в съседните имоти.
3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т. 1 и т. 2 е необходимо нотариално
заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).
4. На разстояние 20,00 м от сгради с обществено-обслужващо предназначение (административни сгради, детски ясли и градини,
болнични заведения и др.).
(2) Сградите и постройките трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Разрешителен режим на застрояване на
стопански постройки за отглеждане на селскостопански животни.
2. Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и измиване.
3. Заустване на отпадни води в канализационната мрежа или локални пречиствателни
съоръжения.
4. Редовно почистване, измиване и дезинфекция на инвентара и постройките за отглеждане на животни.
5. Склад (помещение) за фуражи.
(3) Заустването на отпадни води от животновъдни обекти в канализационната мрежа става с разрешение на експлоатационното
дружество, изразено в писмена форма и при
задължително изградено съоръжение за задържане и почистване на твърди отпадъци и
торна маса.
(4) При липса на канализационна мрежа и
разрешение се изгражда торище и водоплътна изгребна яма в имота, отстоящи на 3,00 м
от границите на имота и 6,00 м от жилищни
сгради.
(5) Торната маса да се съхранява в изграденото торище в имота, да се извозва извън гра-

Изгодни оферти

ПРОДАВАМ апартамент в саниран
блок на ул. „Ал. Димитров“ №2, ет. 4,
ап. 10. От 24 000 до
26 000 лева. Идеален
център, достъп до газова инсталация, PVC
дограма и външна изолация. За контакти:
0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ 15 дка
с лавандула на трета година в село Краище. Цена 1300 лв/
дка. Телефон за контакти: 0888/28 23 60.
ПРОДАВАМ пчелни отводки. За повече
информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори
етаж от къща в центъра. Площ от 100 кв.
м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м.
Цена по договаряне.
Телефон за връзка:
0877/16 78 83.

ниците на парцела при достигане на 2/3 от общия обем на изграденото торище и да се използва по начин, непозволяващ замърсяване
на околната среда.
(6) Временно съхранение и депониране на
торов отпадък в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота с нотариална заверка на подписа, договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.
(7) Собствениците на животните се задължават:
1. Да поддържат помещенията и прилежащите към тях площи чисти, в добро хигиенно състояние.
2. Двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на помещенията.
3. Да сключат договор за ветеринарномедицинско обслужване с ветеринарен лекар и да
предоставят животните си за индентификация, имунизация и диагностични изследвания
в съответните срокове.
4. Да придружават животните при преминаването им през второстепенни за населеното
място пътища.
5. Да почистват със собствени средства направените замърсявания при прехода на животните по обществените терени и улици в населеното място.
Чл. 19б Отглеждането на птици и зайци в
града да се извършва само при кафезни условия или в птичарници и зайчарници.
Към чл.22 се създава т.12 със следния текст:
12. Съхранението на фураж за изхранване
и постели на открито, без обособени за целта
места или извън тях, а при отглеждане на птици и свине и по начин, който позволява достъпа на диви птици и гризачи до фуража и постелята.
В заключителните разпоредби на Наредбата се създава нов §4 със следното съдържание:
§4. Животновъдните обекти се привеждат
в съответствие с изискванията на настоящата наредба в шестмесечен срок от влизането в
сила на Наредба №44 от 20.04.2006 год. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, изм. и доп. ДВ. бр.5 от
17 януари 2020 год.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет град
Генерал Тошево реши:
I. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево одобрява общата численост на Общинска администрация Генерал Тошево – 183.75 щатни броя.
II. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево одобрява структура на общинска администрация,
съгласно Приложение № 1, неразделна част от
настоящото решение.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.

За удобство на своите клиенти и предвид противоепидемичните мерки за COVID – 19 „ВиК“ –
Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по електронен път. Вариантите са два – единният е чрез регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е
необходим 10-цифрен код, който можете да намерите на последната си фактура срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и
на номер: 0884 399 054

Община Генерал Тошево уведомява жителите на града, че
във връзка с отмяната на извънредното положение, считано
от 16 май, се възобновява извършването на превоз на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.
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На 2 юни 2020 г. се навършват 13
години от откриването на паметника
на опълченеца Васил Контаров – Комитата в село Василево. Паметникът,
който се намира в центъра на селото
пред НЧ „Ал. Гичев – 1907“, представлява стела от мрамор и бетон, с отлят от бронз образ на Васил Контаров.
В стелата е врязана мраморна скулптура на Самарското знаме, а под надписа са монтирани отливки на четири
ордени и медали, връчени на Комитата за участие в Опълчението: за битката при Шипка-Шейново, за битката при
р. Тича, за боевете при Стара Загора и
за цялостно участие в Руско-турската
война. Скулптор е Альоша Кафеджиев от Варна. Паметникът е издигнат
по повод 100-годишнината от преименуването на селото и 100-годишнината от създаването на Българското опълчение.

Танцовите зали и сцени за
изкуства отвориха врати

Залите за изкуства и култура
в България вече работят. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която от вторник, 26
май, се разрешават културно-развлекателните мероприятия на открито и на закрито при спазване на определени противоепидемични мерки.
Това се отнася за театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото
и музикално изкуство и други
занимания.
Културните мероприятия на
закрито ще могат да се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет. На открито събития ще
могат да се провеждат при заетост до 50% от общия капацитет.
Заповедта на здравния министър беше издадена след
среща на представители на
танцовите съюзи и Съюза на

артистите с министрите на
здравеопазването Кирил Ананиев и на културата Боил Банов по-рано във вторник.
Според заповедта на здравния министър от 1 юни се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти
и други заведения, в детски
и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, включително и тези в
търговски центрове тип МОЛ,
барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен
бар.
От 1 юни се разрешават и
всички извънкласни занимания като занимални, клубове,
детски центрове и други.
След редакционното приключване на вестника беше
пусната и последваща заповед на кмета на община Генерал Тошево, която регламентира указанията в рамките на общината.

Присъда за побой

Районен съд – град Генерал Тошево одобри постигнато споразумение между местната прокуратура и
защитника на подсъдимата М.М.С. Тя е призната за
виновна за отвличане и побой над непълнолетно лице с
инициали Т.И.И. То било завлечено със сила в помещение на изоставена сграда и
пребито, съобщиха от съдилището.
Осъдената е имала и съучастници – трима малолетни. По хулигански подбуди и
с особена жестокост, тя нанесла на пострадалата лека
телесна повреда. Ритала я с
крака, удряла я с ръце и дървени предмети. Така причинила охлузвания на ляво и
дясно рамо, лява предмишница, контузии на гръдния
кош и корема, като уврежданията са нанесли временно
разстройство на здравето,

неопасно за живота.
Съдът ѝ наложи наказание
„лишаване от свобода” за
срок от 3 месеца, като отложи изпълнението за срок от
2 години. Осъдената ще търпи и пробационни мерки.
Престъплението е извършено на 27 юни 2018 година
в град Генерал Тошево.
Случаят е бил сложен. Заради обстоятелството, че
както извършителката, така и пострадалата, а и другите участници в престъплението, са непълнолетни или
малолетни лица, е било наложително извършването на
множество комплексни съдебно-психиатрични и психологични експертизи, основно за да се установи дали са разбирали свойството
и значението на извършеното и са могли да ръководят
постъпките си, коментира
прокурор Чанева.

През изминалата седмица, по инициатива на
д-р Яна Бонева – Председател на Общински
съвет на БСП – град Генерал Тошево, бяха раздадени хранителни пакети на най-възрастните членове на социалистическата
партия
в града. Освен че приеха изключително топло
всеки посетил ги, дълголетните социалисти
споделиха своите тегоби и желанието по-често да бъдат навестявани
от млади съмишленици.

Кратки новини

28-годишен мъж, познат на полицията, е заловен да шофира след употреба на два вида дрога. На 22 май около
16:50 часа в град Генерал Тошево е спрян лек автомобил
„Шкода” с добричка регистрация. При последвалата проверка на водача за употреба на наркотични и упойващи вещества тестът отчита положителен резултат за амфетамин и
метаамфетамин.
Дрогираният шофьор е задържан за 24 часа. По случая е
образувано бързо полицейско производство.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево одобри споразумение
между подсъдимия В.И.Г, неговият защитник, като непротиворечащо на закона и морала по силата на което ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.Г. ЗА ВИНОВЕН в това, че съхранявал незаконно добит от другиго дървен материал. Подсъдимият
е осъден на ПРОБАЦИЯ чрез налагане на следните пробационни мерки:
- „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок
от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;
- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 8 /осем/ месеца;
- „Включване в програма за обществено въздействие“ за
срок от 8 /осем/ месеца.

Историята помни

На добруджанеца – опълченец Васил Контаров

Героите в историята влизат
коси развели и по бяла риза.
За Добруджа, за милата Родина,
по тръни към Голгота ще преминат.
Сами на Кръста дар ще се предложат
и съвестите дълго ще тревожат.
Героите историята чака,
откакто има свят, откакто…
За тях ще цъфне и нецъфтяло цвете
и химни ще запеят ветровете,
а в личен ден камбаните черковни
на всеки земен, смъртен ще напомнят:
Коси развели и по бяла риза,
героите в историята влизат!
Милица Балабанова

СЪОБЩЕНИЕ

От 18 май 2020 година Община Генерал Тошево възобнови
учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“ по проект BG05M9ОP001-2.037–0001-С01 „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево. След
приключване на обучението и успешно положен изпит, на
позиция „болногледач“ ще бъдат назначени 14 лица, които
от 01 юли 2020 година ще полагат грижи за 40 потребители
от целевите групи:
- Лица с увреждания и техните семейства;
- Възрастни хора /над 65 год./ с ограничения и в невъзможност за самообслужване.
Образец на Заявления-декларация за участие в Проекта
като потребител на интегрирани социални услуги, може да
бъде подадено в Общинска администрация Генерал Тошево,
стая 103 от 01.06.2020 г.
Необходими документи: Документ за самоличност (за
справка); Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК; Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи; Документ, удостоверяващ представителство.

ВАЖНО!
На телефонен номер 0883 560 603 се приемат заявки от назначени за целта служители, които ще се изпълняват в рамките на същия ден по проект за предоставяне на услуги по домовете в града и селата за оказване
на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност
за водене на независим и самостоятелен живот; поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни
родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да
оставят децата си сами.

ОБЯВА
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанска 2020-2021 година и за 10 стопански
години, считано от 2020-2021 година. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите
са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до
12.00 часа на 16.06.2020 г. и се получава в Център за услуги
и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация град Генерал Тошево. Оглед на обектите
може да се извърши 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 16.06.2020 г. в Център за услуги и информация ет.1
в Административната сграда на Общинска администрация
гр. Генерал Тошево. Търгът ще се проведе на 17.06.2020 г.
от 09.00 часа в сградата на Общинска администрация град
Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и
05731/8939.

Ако само за малко оставим телефоните и се насладим
на живота…

