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ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Община Генерал Тошево кандидатства
за саниране на още девет сгради
Община Генерал Тошево
кандидатства с две проектни предложения за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в града. Те са подадени в рамките
на Оперативна програма „Ре-

милни и 2 обществени е в размер на 2 952 590.77 лв.
Важно е да се отбележи, че
Община Генерал Тошево успя
да включи в двете проектни
предложения всички кандидати, подали своите документи

„Д. Благоев“ №34 в град Генерал Тошево. Общата стойност
на проектното предложение е
1 476 097.49 лв.
Другото проектно предложение предвижда обновяване
на многофамилни жилищни

Ако проектните предложения на Община Генерал Тошево бъдат одобрени, единственият несаниран
блок на ул. „Ал. Димитров“ - №3, също ще бъде енергийно обновен.

гиони в растеж“ 2014-2020 г.,
по процедура за предоставяне
на безвъзмездна финансова
помощ чрез подбор на проекти „Енергийна ефективност в
периферните райони-3“. Общият финансов ресурс, необходим за санирането на всичките 9 сгради – 7 многофа-

в обявения от Общинска администрация срок и според
изискванията на програмата.
Едното проектно предложение предвижда обновяване на
многофамилни жилищни сгради с адреси: ул. „Раковски“
№1, ул. „Ал. Димитров“№3, ул.
„Велико Маринов“ №4 и ул.

сгради с адреси: ул. „Г. Кирков“ №1, ул. „Ал. Стамболийски“ №2А и ул. „Станьо Милев“ №15, както и обществени сгради с адреси: СУ „Никола Й. Вапцаров“, ул. „В. Априлов“ №9 и ДГ „Пролет“, ул.
„Хр. Ботев“ №18 в град Генерал Тошево. Общата стойност

на това проектно предложение е 1 476 493.28 лв.
Проектните предложения
включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност
в обществени и многофамилни жилищни сгради. Планираните дейности по тях, ще доведат до удължаване живота
на конструкциите и ще позволят по-нататъшно устойчиво
управление на поддръжката
им, с оглед по-добри и качествени услуги на населението в
града. Ще бъде достигнато
по-високо ниво на енергийна
ефективност, което пряко ще
допринесе за намаляване на
крайното енергийно потребление и ще бъдат подобрени
експлоатационните характеристики на сградите. Всичко това ще осигури по-добри
условия на живот, топлинен
комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
В рамките на следващите
няколко месеца, Управляващият орган ще проведе конкурентен подбор на всички
подадени проектни предложения от всичките 28 общини, допустими по програмата.
След това ще бъде изготвено
и крайното класиране с одобрените кандидати, като надеждите на Община Генерал
Тошево са и двете предложения да бъдат сред класираните за безвъзмездно финансиране по процедурата.

Медицинският център
разкри дарителска сметка

„Запази града чист! Свий и изхвърли своята пластмасова
бутилка тук!“ От една седмица в центъра на град Генерал Тошево
(до Зеления магазин и срещу НЧ „Светлина – 1941“) има специално
съоръжение за изхвърляне на пластмасови бутилки, които да
бъдат събирани и рециклирани. Община Генерал Тошево призовава
всички граждани да бъдат отговорни и да пазят природата чиста!

Въпреки усложнената ситуация в страната, медиците и
целият персонал на „Медицински център 1 – град Генерал
Тошево“ ЕООД, са изключително мотивирани да се изправят пред предизвикателствата на новата пандемия и да осигурят високоспециализирано и качествено медицинско обслужване на пациентите. За екипа на Медицинския център е
важно здравето на всички пациенти в общината. Кризата ще
отмине но затрудненията в нашата дейност ще останат с повишаващите се цени на ток, вода, консумативи, договори по
обслужване на медицинската апаратура.
Поради тези причини “Медицински център 1 – град Генерал Тошево“ ЕООД, обявява дарителска сметка за набиране
на средства за подпомагане на дейността на лечебното заведение за закупуване на консумативи и медикаменти, както и за покриването на други текущи стопански разходи, за
осигуряване на грижата за населението в региона и медицинския персонал.
Всички фирми, организации и граждани, които желаят да
дарят средства, могат да го направят с банков превод по посочената сметка:
IBAN:BG95UNCR75271045571718
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank

Сключен е договор за
рекултивация на депото
за отпадъци в кв. Пастир
Проектът е на стойност
3 174 395,38 лв. и ще се изпълнява
в рамките на 17 месеца

През месец април между Община Генерал Тошево и Управляващият орган
по Оперативна програма
„Околна среда“ се подписа
договор за изпълнение на
проект: „Рекултивация на
депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по
депо С-145/14“.
Проектът включва дейности по рекултивация на

рекултивиране е с нарушена структура и почвено
плодородие в резултат на
дългогодишното натрупване на отпадъци.
С реализацията на проекта ще се постигнат следните цели:
- Рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци;
- Намаляване на нега-

Така изглежда в момента само малка част от сметището
край квартал Пастир.

съществуващо общинско
депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено
в землището на града, в кв.
Пастир, на площ от 54 дка.
Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие
върху околната среда на
натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще
протече на два етапа - техническа рекултивация и
биологична рекултивация;
Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено
тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.
Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със
затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района.
Площта, предвидена за

тивното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
- Прекратяване на разпрашаването на леките
фракции отпадъци;
- Вписване в релефа на
околния терен на тялото
но отпадъците;
- Намалени рискове за
човешкото здраве в общината;
- Подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината;
- Създаване на условия
за контрол на процесите,
протичащи в тялото на депото и въздействието му
върху околната среда.
По този начин общинското ръководство ще минимизира общия риск от екологично замърсяване и ще
изпълни препоръките, разписани в Общинския план
за развитие и Програмата за управление за 2019 –
2023 година.
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* На основание чл.21, ал.1,
т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема Годишен план за
дейностите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Генерал Тошево за 2020 година.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия по изпълнение на
настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.220 и чл.221, ал.1,
т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10
и т.11 от Търговския закон,
Общински съвет град Генерал
Тошево реши:
1. Упълномощава д-р Катюша Димитрова – представител на Община Генерал Тошево в Общото събрание на
акционерите на „МБАЛ Добрич“ АД, съгласно Решение
№ 4-2/19.12.2019г. да участва в същото, насрочено за
08.05.2020г. от 10:00 часа в
административната сграда
на дружеството с адрес: гр.
Добрич, ул. „Панайот Хитов“
№24 и да гласува по точки 1
до 14 от представения дневен ред по съвест и вътрешно
убеждение, защитавайки интересите на Община Генерал
Тошево като акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.
* На основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема Наредба за реда,
начина и условията за отпус-

кане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се
лица и семейства на територията на Община Генерал Тошево.
2. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:

министрация, чл.6б от Закона
за мерките и действията по
време на извънредното положение, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Освобождават се от заплащане на дължимите наеми
всички лица – физически и
юридически, извършващи медицинска, дентална или аптечна дейност – наематели на
общински обекти на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
* Катюша Георгиева Дими-

* „АПИМПИП Д-р М. Байчев“ ЕООД – село Красен –
32.00 лв.;
* ЕТ „ИППМП Д-р Петър Димитров“ – село Житен – 32.00
лв.;
* „РУСЕВ ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД – град Генерал Тошево, ул.
„Иван Вазов“ №15 – 37.50 лв.;
* ЕООД „АИППМП-ЕВИМЕД“
– село Петлешково – 30.00 лв.;

Заседание на
Общинския съвет
1. Утвърждава следния състав на комисията за разглеждане на заявления за отпускане на еднократна финансова
помощ на нуждаещите се лица и семейства както следва:
Председател – Румен Мунтянов – заместник-кмет на
Община Генерал Тошево
Членове:
Росица Петрова – началник
отдел „СДДСП“
Хараламби Димов – юрисконсулт
Д-р Яна Бонева – Председател на Общински съвет Генерал Тошево
Борис Райнов Борисов – общински съветник
и резервни членове:
Надежда Колева – началник
отдел „ОМДС“
Живка Запорожанова –
юрисконсулт
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия по изпълнение на
настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната ад-

трова – село Кардам, ул. „Червеноармейска“; месечен наем
– 31.00 лв.;
* Яна Бонева Георгиева –
село Кардам, ул. „Червеноармейска“ – 31.00 лв.;
* „АМБУЛАТОРИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
- Д-Р ДИАН АНГЕЛОВ“ ЕООД –
село Спасово – 40.00лв.;
* Д-р Иван Георгиев Караиванов – село Спасово - 17.60
лв.;
* „АПИМПИП Д-р М. Байчев”“ ЕООД – село Росица –
25.00 лв.;
* Д-р Евгений Гергов Стойчовски – град Генерал Тошево,
ул. „Иван Вазов“ №15 – 33.00
лв.;
* Д-р Симеонов – „АИППМП“
ЕООД – село Пчеларово –
35.00 лв.;
* „АИППМП-ЕВИМЕД“ – град
Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15 – 67.50 лв.;
* ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ОГНЯН ВАСИЛЕВ“ – село Василево – 30.00 лв.;

* „АИППМП Д-р Йордан Георгиев“ ЕООД – град Генерал
Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15
– 75.00 лв.;
* ЕООД „Медика-жест“
– град Генерал Тошево, ул.
„Иван Вазов“ №15 – 69.00 лв.;
* ЕТ “Д-р Надя Стефанова –
амбулатория за индивидуална
практика за първична медицинска помощ“ – град Генерал
Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15
– 70.50 лв.;
* ЕТ „Стомед - Д-р Здравко Иванов“ – град Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15 –
67.50 лв.;
* „АСМПИП - Д-р Костов –
невролог“ ЕООД – град Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“
№15 – 30.00 лв.;
* „ИПСМПП Д-р Даниела
Събева“ – град Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15 –
30.00 лв.;
* ЕТ „Кати – Катя Панчева“ –
село Кардам – 25.00 лв.;
Обща сума (месечна) –
808.60 лв.
2. Наемите по т.1 не се дължат за целия срок на извънредното положение.

Проф. Иван Киряков съветва да не се
разорават площите с пшеница

През последните няколко дни масово започна да се
говори за кризата със засушаването и състоянието на
пшеницата в Добруджа. Редица земеделски стопани алармираха, че обмислят разораване на голяма част от вече засетите площи, а в много землища бяха отслужени

3. Всички заплатени наеми
за месеците, за които лицата са освободени от плащане
по реда на т.1 от настоящото
решение, да се считат за платени за първия месец след отмяна на извънредното положение.
4. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.
* На основание чл.21 ал.2
от ЗМСМА Общинският съвет

молебени за дъжд. По полетата вече и с просто око се
виждат пораженията по житната култура, която жълтее и
съхне. В тази връзка областните медии потърсиха за коментар проф. Иван Киряков
от Добруджанския земеделски институт край Генерал
Тошево.

Според специалиста, за
съжаление тенденцията през
последните години показва, че климатът се изменя, а
продължителните дни без валежи се увеличават.
„В сравнение със средните статистически данни за
последните 60 години, валежите през зимния период са

В края на миналата седмица започна да вали. Дали обаче количествата ще бъдат достатъчни, за да
се възстановят посевите, все още е трудно да се каже.

с 50% по-малко в голяма част
от районите“, заяви проф.
Киряков. Като пример той даде данни от метеорологичната клетка на института в Генерал Тошево. Там от месец
октомври досега са отчетени около 150 литра при средна норма 280, което е с около
50% по-ниска влажност.
Специалистът коментира
още, че факторите, освен сушата, оказващи влияние върху състоянието на зърненожитните култури, са много.
Сред тях са рязкото падане
на температурите през нощта и силните ветрове, които
се наблюдават през последните дни. Влияние оказват
също така и агротехниката,
сортът на културата и кога е
било извършено торенето.
В заключение проф. Иван
Киряков изрази мнение, че
разораването на площи не
е препоръчително, защото ще утежни себестойността на следващата продукция.
„На разораните места ще им
трябват 30-40 литра дъжд,
а кой гарантира, че ще има
такива наличности“, добави
още той.
По материали
на областните медии

Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите за
командировка на Кмета на Община Генерал Тошево за първото тримесечие на 2020 г. в
размер на 607,76 лв.
* На основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА и чл.34, ал.1,
т.2 и ал.3 от Постановление
№ 381/30.12.2019г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България
за 2020 година, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Да се изплащат средства
за транспортни разходи на
главен архитект от местоживеенето до местоработата и
обратно, след представяне на
документи, удостоверяващи
извършването им /фактури,
билети, абонаментни карти/.
2. Разходите са в рамките на бюджета, не се считат
за социални и се отчитат като разходи за дейност 2122
„Общинска администрация“,
параграф 10-20 „Разходи за
външни услуги“.
3. Възлага и делегира права на кмета на Община Генерал Тошево да извърши всич-

ки необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
* На основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4
от ЗПФ, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Общински съвет Генерал
Тошево приема информация
за актуализирано разпределение на промените на приходите по бюджета на Община
Генерал Тошево през първото
тримесечие на 2020 г. съгласно Приложение № 1.
2. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на промените на разходите по бюджета на Община
Генерал Тошево през първото
тримесечие на 2020 г. съгласно Приложение № 2.
3. Общински съвет Генерал
Тошево приема информация
за актуализирано разпределение на компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево
през първото тримесечие на
2020 г. съгласно Приложение
№ 3 Приложение № 4.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1,
т.3 от Търговския закон, чл.7,
ал.1, т.8 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на
Търговските дружества Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема отчета за 2019
година за дейността на „Медицински център І Генерал Тошево” ЕООД.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р Александър Щерев
за 2019 година.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема финансовия отчет
за 2019 година и доклада за
дейността на „Добруджа газ”
АД – град Генерал Тошево.

Кратки новини
На 23 април, около 10:00 часа в село Житен, община
Генерал Тошево е спрян за проверка лек автомобил „Тойота” с добричка регистрация, управляван от 41-годишен мъж от град Добрич, известен на МВР. При последвалата справка в информационните масиви на МВР е установено, че водача на автомобила е с отнето СУМПС от
13.08.2019 г., с връчена и влязла в сила ЗППАМ. Задържан
е за 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско
производство.

* * *

НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево уведомява всички жители на общината, които са закупили билети
за театралната постановка „Зевзеци“ на Драматично-куклен театър – град Силистра, да пазят своите входни талони. Сценичната адаптация по Чудомир трябваше да бъде
представена пред публиката в града на 9 март тази година. Заради грипната епидемия в областта обаче тя беше
отменена за 16 март. С въвеждането на извънредно положение в цялата страна на 13 март заради пандемията от
коронавирус и забраната за провеждане на масови мероприятия, постановката отново беше отложена, този път
за неопределено време. Закупените билети ще важат без
презаверка.

* * *

Продължава процесът на застаряване на населението в област Добрич. В края на 2019 г. над 22% от населението на областта е било на възраст над 65 години и делът му продължава да расте. Застаряването е по-силно
изразено сред жените отколкото сред мъжете. В същото време, децата до 15 години в областта са едва 14.1%
и намалява спрямо предходната година. Към 31 декември 2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, което нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след Шумен и преди Враца. В
сравнение с 2018 г. населението на областта е намаляло с 2 022 души.
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ПРОГРАМА за съвместната дейност на Община Генерал Тошево
с РУ Генерал Тошево по превенция на престъпността за 2020 година
Продължава от бр. 14 на вестник „Добруджански глас“
7. Създаване на организация за периодични
обходи в района където има имоти, които не
са постоянно обитаеми
Срок: 31.12.2020 г.
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
8. Провеждане на разяснителни кампании
сред населението на Общината, относно опазването на имуществото им, разясняване на
наказателната отговорност при престъпни посегателства.
Срок: 30.04.2020 г.
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
9. Във връзка с бежанската криза както и
извършване на терористични актове в световен мащаб, своевременно да бъде уведомяван
състава на РУ Ген. Тошево и ГПУ гр. Ген. Тошево от страна на кметовете и кметските наместници/особено в граничните населени места/при установяване на чужди лица, както и
при съмнение за подготвяне на терористични актове.
Срок: постоянен
Отговорници: РУ Ген. Тошево, кметове и
кметски наместници
10. Съвместна дейност по организацията на
проверка в съдебна медицина и погребения на
починали лица, които са бездомни, самотни,
изоставени.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
11. Разширяване съвместната работа на общината и РУ Ген. Тошево с ръководствата на
етажната собственост. Изготвяне на препоръки за подобряване сигурността на достъп до
входовете.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
12. Съвместна работа с КБППМН по превенция сред децата и младежите.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА
13. Среща с Директорите на училищата за
включване в учебните планове на теми за обучение по безопасно движение, защита от посегателство, обществен ред, вечерен час и теми по борба с нелегалния трафик на хора.
Срок: 10.09.2020г.
Отговорници: ОбА
14. Провеждане на разяснителни кампании
по време на организирането на абитуриентските балове, откриване и приключване на
учебната година.
Срок: м. май, септември

Отговорници: Директори на училища, РУ
Ген. Тошево
15. Засилен постоянен контрол по питейни
и увеселителни заведения на територията на
Общината за употреба на алкохол, за присъствие на малолетни и непълнолетни в късните
часове на нощта без придружител.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
16. Осигуряване на пътна маркировка, осветление, пътни значи „Внимание деца“ в районите на учебните заведения.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
17. Организиране на срещи със специалисти за превенция спрямо лица-жертви на домашно насилие.
Срок: два пъти годишно
Отговорници: РУ Ген. Тошево, ОбА Дирекция „СП“
18. Работа по подпомагане на семейства с
тежки социални проблеми.
Срок: постоянен
Отговорнци: ОбА, РУ Ген. Тошево
19. Реализиране на програми за отговорно
родителство. Работа по демографската стратегия, по социалната стратегия.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, Дирекция „СП“, РУ Ген.
Тошево
20. Включване в Домашен социален патронаж на възрастни и самотни хора.
Срок: при необходимост
Отговорници: ОбА
21. Разширяване на съществуващата система за видеонаблюдение.
Срок: 30.08.2020г.
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
22. Установяване на лица, замислящи или
извършващи престъпления против собствеността и осъществяване на превантивна дейност по отношение на тях.
Срок: постоянен
Отговорници: РУ Ген. Тошево
23. Запознаване на гражданите с модели за
безопасно поведение и избягване на криминогенни ситуации по отношение на престъпленията против собствеността - в медиите, сайта на общината, срещи, брошури и други.
Срок: постоянен
Отговорници: РУ Ген. Тошево
24. Осигуряване и поддържане на улично
осветление на публични места където е възможно да се извърши посегателство върху
публична собственост.

Срок: постоянен
Отговорници: РУ Ген. Тошево
25. При организация и искане на разрешение за провеждане на протести своевременно
да бъде уведомяван състава на РУ Ген. Тошево
за вземане на необходимите мерки.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА
26. Да се работи за многостранно и активно превантивно въздействие спрямо: осъждани лица, наказани с пробация, системни нарушители на обществения ред, злоупотребяващи с алкохол или зависими от наркотични
вещества.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
27. В началото на селскостопанския сезон
да се проведе среща между Общината, РУ Ген.
Тошево, РС ПБЗН Ген. Тошево, земеделските
производители за прилагане на необходимите мерки по опазване на продукцията от посегателства и пожари.
Срок: 30.04.2020г.
Отговорници: ОбА, РУ Ген. Тошево
28. Съвместно със земеделските производители, да се изграждат групи за нощна охрана на базите и полска охрана през летните месеци.
Срок: 30.04.2020 г.
Отговорници: РУ Ген. Тошево, РСПБЗН
29. По време на селскостопанската кампания да се осъществява засилен контрол на
МПС, превозващи продукцията, изкупвателните пунктове, с цел недопускане на рекет върху
производителите.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА
30. Осигуряване на трайна маркировка и
пътни знаци по пътищата на Общината.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА
31. Съвместна работа с Общинската комисия по безопасност на движението с цел превенция и повишаване безопасността на движението.
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА, РУ Ген.Тошево
32. Създаване на организация за своевременно и качествено почистване на общинските пътища през зимният период.
Срок: м. април, ноември 2020г.
Отговорници: ОбА
33. Утвърждаване на постоянни маршрути
за избягване натоварване на трафика пред
заведения, училища, детски градини и други.

Срок: постоянен
Отговорници: РУ Ген. Тошево
34. Публикуване в местните медии препоръки към водачите на МПС, отразяване на по
значимите ПТП с жертви или тежко ранени
граждани.
Срок: при представяне на информация от
органите на
МВР
Отговорници: РУ Ген. Тошево
35. При провеждане на масови мероприятия, включително и спортни, своевременно да
се уведомяват органите на МВР за създаване
на условия за опазване на реда и сигурността
Срок: постоянен
Отговорници: ОбА
36. Недопускане на издаването на разрешения за провеждане на публични прояви които ще доведат до напрежение и нарушаване на
обществения ред.
Срок: при необходимост
Отговорници: ОбА
IV. Взаимодействие
4.1. Съвместна работа с Общинската комисия за обществен ред и сигурност. Работа по
Споразумението, по модела „Полицията в близост до обществото“.
4.2. Съвместна работа с общинската комисия по безопасност на движението.
4.3. Съвместна работа с кметовете, кметските наместници. Отчети, приемни.
4.4. Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност към Общински съвет.
4.5. Съвместна работа с Дирекция „Социално подпомагане“.
4.6. Съвместна работа с Дирекция „Бюро по
труда“.
4.7. Да се работи за развиване на форми за
съвместна дейност и с други отговорни институции - прокуратура, следствие, граждански организации.
4.8. Работа с общинските и областни медии.
4.9. Взаимодействие на областно и национално ниво.
V. Заключение
На базата на утвърдената Национална стратегия за превенция на престъпността 20122020 да се подписва всяка календарна година
Общинска програма за прилагане мерките по
нея. Да се извършва отчет – анализ за изтеклата година, който да се публикува в медиите и
се представя на годишните събрания по населените места на Общината.
Необходимите финансови средства да се
осигуряват чрез бюджета и дарения.

Стартира мярка 11 „Биологично земеделие“
На 27 април стартира
приемът на заявления по
мярка 11 „Биологично земеделие“ по Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
за кампания 2020 г. Срокът
за подаване на заявления
от биопроизводителите е в
рамките на Кампанията по
директните плащания 2020
г. Подаването на заявления
за подпомагане по мярката
ще се осъществява при нови
условия за допълнителните
възможности за биопроизводителите.
През 2020 г. няма да се
подпомагат площи, животни или пчелни семейства,
които са в период на преход към биологично производство. С оглед спазването на заложените цели в Националния план за развитие
на биологичното земеделие
в България финансовият ресурс ще бъде насочен само
към сертифицирани биологични производители.
Пред фермерите в биологичното направление има
няколко възможности:
1. Могат да кандидатстват
биопроизводители, които
до момента не са участвали
по мярката, като поемат нов
ангажимент. Новозаявените

площи, животни или пчелни семейства е необходимо да са с биологичен статус към 31.12.2019 г. и да не
са участвали в ангажимент
по мярка 11 „Биологично земеделие“.
2. Могат да кандидатстват
земеделски стопани, които
са приключили 5-годишните си ангажименти по мярката. Те могат да продължат изпълнението на многогодишния си ангажимент
с първоначално одобрените
площи, животни или пчелни семейства и/или да добавят нови биологично сертифицирани такива, без да
поемат нов петгодишен ангажимент. Няма ограничение за увеличаване на площи, животни и пчелни семейства, като същите трябва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както
и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“.
3. Могат да кандидатстват земеделски стопани,
за които кампания 2020 г. е
пета година от поетия многогодишен ангажимент. Те
имат възможност да разширят ангажиментите си с биологично сертифицирани
площи, като увеличат обща-

та одобрена площ с до 20%
от първоначалния размер,
но с не повече от 10 ха, без
да поемат нов петгодишен
ангажимент за тях.
Tези нови площи следва да са с биологичен статус към 31.12.2019 г., както
и да не са участвали в ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“. Няма ограничение в увеличаването на броя на животните и пчелните семейства, като същите следва да
са с биологичен статус към
31.12.2019 г., както и да не
са участвали в ангажимент
по мярка 11 „Биологично земеделие“.
Общи условия на приема:
Кандидатите, които поемат нов ангажимент (ЗС по
т. 1.) и тези, които през 2020
г. удължават ангажимента си (ЗС по т. 2), могат да
участват с постоянно затревени площи (ПЗП) при спазена гъстота от 1ЖЕ/2 хектара за всички заявени ПЗП,
като животните трябва да
бъдат с биологичен статус
към 31.12.2019 г.
За да се гарантира правилно разходване на средствата, прехвърлени към
бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“ за но-

вите (ЗС по т. 1) и удължените ангажименти (ЗС по т.
2) по мярката се въвеждат
три нива на подпомагане за
площите, заявени със земеделски култури от групите
на полските и фуражни култури, както и за ароматните
и медицински растения:
* до 50 хектара подпомагането за хектар ще е 100%
от ставката по Наредба 4 от
2015 г.;
* от 50 до 65 хектара –
50% от ставката за подпомагане на хектар по Наредбата;
и за всеки следващ над
65 хектара - 10% от ставката за подпомагане на хектар
по Наредбата.
* Земеделските стопани
по т. 1 и т. 2, заявили зеленчукови култури, ПЗП, трайни насаждения и маслодайна роза, животни и пчелни семейства, получават за
тях досегашното плащане по
стария ред.
За кандидатите, за които
кампания 2020 г. е пета година от поетия многогодишен ангажимент, включително и при разширение на
заявените площи, животни
или пчелни семейства (ЗС
по т. 3), се прилага пълният
размер на подпомагането.

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

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.
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Община Генерал Тошево разширява обхвата си на „Когато излезем оттук…“
патронажна грижа чрез проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Социалната мярка е вследствие на усложнената епидемиологична обстановка в
страната и обявеното извънредно положение
С допълнително споразумение, подписано между Община Генерал Тошево
и Министерството на труда и социалната политика, до края на 2020 година на територията на цялата община Генерал Тошево ще се изпълнява
проект
№BG05M9ОP0012.101–0107-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” 20142020, съфинансирана от Европейски социален фонд на
Европейския съюз.
Целта на проекта е предоставяне на услуги по домовете в града и селата за
справяне с извънредната
ситуация заради пандемията с COVID-19, оказване на
подкрепа на възрастни хо-

ра 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 жи-

вот; 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.
На лицата от целевите
групи ще се извършва закупуване и доставка на хра-

на, хранителни продукти и
продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите, а не са социална
помощ от общината), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни
услуги (със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината).
Ще бъде обявен телефонен
номер, на който ще се приемат заявки от назначени за
целта служители, които ще
се изпълняват в рамките на
същия ден.
За изпълнение на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на
101 370 лева, осигурени по
линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Конкурс за отдаване под наем

Ученичката от ИПГЗ „Тодор Рачински“
Симона Пламенова получи чрез председателя на Общинския съвет и лидер на
БСП – Генерал Тошево д-р Яна Бонева
лаптоп, дарен от народните представители от „БСП за България” Красимир Янков и Даниел Йорданов.

Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане
на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок
от 10 г. 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 лева, без включен ДДС или 21 600.00 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 Габе“, на трети етаж на 19.05.2020 г. от 09:00 часа.
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал
Тошево, намираща се в Информационния център на първия
етаж, срещу такса от 20,00 лева, до 12:00 часа на 18.05.2020
г. Документи за участие в конкурса се подават пак там до
15:00 часа на 18.05.2020г. включително.
Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за
участие в размер на 1 800 лева в касата на община Генерал
Тошево 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.

Може би тъкмо сега е времето. Да си сложим една бележка на видно място за тогава, когато всичко вече ще бъде наред…
Когато излезем оттук, да не забравим да пренесем цялата си любов към света, който ни беше отказан. Любовта, която таим, докато стоим сами и затворени. Когато излезем оттук, да не изтриваме от паметта си това, което преживяваме
сега. Защото то ще бъде вододел спрямо дните преди, които
изгубихме. Ще ни напомня какво става, когато безумното ни
поведение премине всички граници и се превърне в разрушителна алчност. Какво става, като забравим, че не сме господари, а деца на тази планета. Не собственици, а наематели, не домакини дори, а късни гости в дома ѝ, милиони години след като масата е била сложена.
Когато излезем оттук, да си спомним, че само месеци
преди да ни връхлети пандемията, горяха австралийските
гори. Да си спомним коалата с опърлени лапи и уши, която
прегръщаше своята спасителка. Тази утешителна, опрощаваща прегръдка между човек и животно трябва да бъде новата
икона на света. Трябва да бъде изрисувана върху Сикстинската капела на бъдещето. Да разберем, че с всяко живо същество на този свят – делфин, коала, кенгуру, охлюв, пчела,
гинко билоба, череша, шипков храст, сме „братя по болка“.
Да разберем, че „Аз сме“ ще е по-важно от „Аз съм“.
Когато излезем оттук, светът от вчера ще е останал само в
книгите, филмите и сънищата ни. Ще трябва да го възстановяваме по тях и по спомен. Но да върнем само най-смисленото, най-простото и най-важното. Да пренесем онова, което човечеството преди нас е пренасяло през времето. Но не
всичко – да оставим част в света от вчера, защото той не беше безгрешен. Със сърцето и разума си да отсеем същностното. Прости неща – като да не нараняваш, да изпитваш съчувствие, да се смириш.
Когато излезем оттук, единственото, което трябва да носим със себе си, е един невидим куфар за оцеляване. С найважните лични неща, достатъчно малък, за да не трупаме
излишни глупости. Малка походна аптечка за след края на
света. Свят, който ще съчиняваме отново. Заедно с децата и
с родителите си, заедно с онази опърлена кола и всички живи същества на света. Ще сме други, по-човечни
Когато излезем оттук, очите ни ще са забравили колко ярка е светлината отвън и ще примижим като излизащите от
пещера. Но за разлика от тях, понеже вече имаме знанието,
ще разпознаем, че това е истинският свят, и ще си върнем
цялото възхитително усещане за свобода, което по неизбежност ще сме изгубили в сумрака на стаите си.
Когато излезем оттук, ще сме по-бедни, но по-човечни. А
това ще изравни везната на щастието ни.
Когато излезем оттук, най-напред ще отидем да прегърнем родителите и близките си, с които сме били разделени.
Като за първи път. Като за всички отлагани пъти…
Публикувано от неизвестен автор в социалните мрежи

Апел на Община Генерал Тошево

На 29 април 2020 година комисия от Общинска администрация Генерал Тошево посети гробищния парк в града, за
да извърши проверка на паметните плочи с оглед зачестилите сигнали от жители на общината за посегателства върху тях.
При проверката се установи, че са налични паметни плочи с нарушена цялост в резултат на силен вятър и отлепяне
на основата.
Констатира се, че има паметни плочи, които са нестабилни и могат да паднат.
Община Генерал Тошево апелира близките на починали лица, при последващо посещение на гробищния парк от тяхна
страна, да огледат паметните плочи и ако същите са нестабилни, да предприемат действия по тяхното укрепване.

Ученически конкурс „С Йовковата бяла лястовица“

Областна администрация
– град Добрич и Регионален
исторически музей – град Добрич, организират областен
ученически конкурс „С Йовковата бяла лястовица“. Той
е посветен на 140-годишнината от рождението на великия български писател Йордан Йовков.
В конкурса могат да участват ученици от 1 до 12 клас
от всички училища на територията на Област Добрич,
разпределени в три възрастови групи:
Първа възрастова група –
ученици от 1 до 4 клас.
Втора възрастова група –
ученици от 5 до 8 клас.
Трета възрастова група –
ученици от 9 до 12 клас.
Целта на надпреварата е
да бъде насочено внимани-

Йордан Йовков

ето на учениците към личността и творчеството на
Йордан Йовков. Да стимулира творческото мислене на
учениците и да предизвика
интерес у младите хора към
интерпретация на Йовковото
слово със средствата на из-

куството и технологиите.
Конкурсът включва три модула:
1. Рисунка по Йовков разказ – за ученици от 1 до 4
клас.
Рисунките да са с размер
35/50 см. Техниката на рисунката е по избор.
2. Разказ или есе – за ученици от 5 до 12 клас.
Всеки участник може да
представи една непубликувана творба, която да не надвишава 3 печатни страници
3. Мултимедийна презентация – за ученици от 8 до 12
клас. Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с времетраене от 5 до 10 минути.
Срок за представяне
на творбите: 30 юни 2020
г. включително. Разкази-

те, есетата и презентациите се изпращат на e-mail:
dobrichmuseum@abv.bg или
на адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Гурко” № 4, Дом-паметник „Йордан Йовков”.
Картините се изпращат на
посочения адрес или се носят на място в Дом-паметник „Йордан Йовков“. Всяка творба трябва да е придружена с данни за участника: три имена, училище, клас,
телефон, електронна поща и
адрес.
Връчването на наградите
ще стане в гр. Добрич през
месец ноември 2020 г. – по
време на Йовковите тържества. За допълнителна информация и контакти:
dobrichmuseum@abv.bg и
на тел.: 058/ 602 213, 0884
311 492.

„Не е важно на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле…“

