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142 години свободна България
3-ти март е денят, когато
празнуваме свободата. Свободата да съхраняваме културата си, да спазваме традициите си, да изповядваме вярата
си и да се наричаме българи,
гордо и без страх.
На 3-ти март преди 142 го-

дина народът ни възкръсва като нация. Българското летоброене започва отново!
Днес всички ние имаме мисия да опазим тази свобода,
като се отнасяме отговорно,
правейки своите избори. Това е начин да почетем памет-

та на предците ни.
С поклонение пред три от
паметниците в град Генерал
Тошево – на Император Александър Втори, на Генерал
Стефан Тошев и на Васил Левски беше отбелязана годишнината от Освобождението на

Жители и гости на града се поклониха пред паметника на Император Александър Втори по време на
честванията за Трети март.

България. На 3-ти март кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, председателят на Общински съвет
д-р Яна Бонева, заместниккметовете Румен Мунтянов
и Деян Димитров, служители
от общинска администрация,
представители на политически партии и движения, културни и образователни институции и признателни граждани положиха венци и цветя в
знак на признателност към героите, отдали живота си за
свободата на родината.
На 3 март – Националния
празник на България, отбелязваме възкресението на българската държава, която 500
века е без своя политическа и
духовна свобода. На този ден
отбелязваме Освобождението на България от османско
владичество, след започналата през 1877 г. Руско-турска
война, обявена с манифест в
Кишинев от император Александър II. Санстефанският
мирен договор между Русия
и Османската империя, слага
край на войната, а чрез него
България възкръсва отново на
картата на Европа.

След поклонението пред паметниците в града, официалните лица посетиха и Казашкото гробче в село Пчеларово. Там,
на мястото, където лежат тленните останки на трима руски
войници и българинът Вълчо Георгиев, също бяха положени
венци и цветя.
На 8 януари 1878 г. 16-ти Донски полк, където е бил зачислен Вълчо Георгиев в един от разузнавателните конни разезди, водил сражение край Ели бей. В същия момент разездът
на Вълчо Георгиев с трите руски войничета и командирът им
стигнали на разузнаване до Каралезката чешма. Натъкнали се
на турски части и при сражението трите казачета били убити,
а командирът им тежко ранен. Телата на загиналите останали
край чешмата, но по-късно Вълчо Георгиев ги пренесъл в гробището на село Пчеларово. Той сам поставя надгробния надпис, който стои и до днес, а по-късно и самият той е погребан
там. На надгробната плоча пише: „Тук почива прахът на трима руски войници, паднали в боя при село Ели бей (днес Пчеларово) на 20.01.1878 г. Поклон пред праха ви, руски юнаци.
Прослава вам Вълчо Георгиев“.

Бели и червени, здрави и засмени!

На 6 март в зала „Дора Габе“ на Община Генерал Тошево се
проведе работна среща между представители от Регионалната здравна инспекция – град Добрич и медицински служители, практикуващи на територията на нашата община. Основните теми на дискусията бяха две – обявената в цяла България грипна епидемия от 6 до 11 март и превантивните мерки,
които държавата взима срещу разпространението на коронавируса COVID – 19.
На срещата бяха обсъдени препоръките към здравните власти за управление на контактни с вируса лица, както и актуалните алгоритми за действие и поведение при лица със съмнения за COVID – 19. Медицинските служители получиха подробна информация за насоките, които дава Европейския център за превенция и контрол на заболяванията във връзка с новия вирус.
Добрата новина към 6 март (петък) е, че изследваните проби в България остават отрицателни – 12 във ВМА, 12 от Националната референтна лаборатория и 3 във Варна. Извършени са 6 контрола проби между лабораториите. Всички те се
отрицателни и засега случай на коронавирус не е установен.
От Националния щаб за реакция спрямо коронавируса обявиха, че се работи усилено по мерките, които могат да се предприемат за допълнителни средства и сили, които ще се мобилизират при поява на коронавирус.

И през тази година в Община Генерал Тошево беше
спазена хубавата българска,
червено-бяла традиция. На 2
март (първият работен ден от
месеца), усмихнатата, румена и червена Баба Марта навести Общинска администрация – град Генерал Тошево и
поздрави кмета Валентин Димитров, неговите заместници и всички служители. Инициативата бе НЧ „Светлина –
1941“ в града.
Закичвайки традиционната
червено-бяла мартеница на
кмета Валентин Димитров,
Баба Марта пожела успех,
благополучие и просперитет
на цялата община, здраве и
усмивки на всички граждани
и по-светли дни.
„Мартеницата е символ
на мир и любов, на здраве и
щастие. В белия цвят е втъкана чистотата и искреността
на отношенията, а в червения
– топлотата и взаимното уважение. Да сте здрави, да сте
силни, да сте щастливи всички, и най-вече да сме истински БЪЛГАРИ“ – с тези думи
Баба Марта поздрави всички
служители в Общинска администрация.
Според легендите първа-

та мартеница е направена от
Ахинора, жената на хан Аспарух, през втората половина
на седми век, когато Аспарух
преминал Дунава и открил за
българите земите около Балкана. Ахинора дълго чакала своя любим и накрая за-

вързала на крачето на лястовичка пресукан бял и червен конец и пуснала птичката да предаде посланието ѝ
за здраве и любов.
Децата от Общински младежки съвет също се включиха в традиционното връзване

на мартенички за здраве. Едно от дърветата в центъра на
града беше украсено в бяло и
червено, а на входа на сградата на общината, беше поставена кошница с мартеници, с надеждата тя да донесе
здраве на всички.

И тази година Баба Марта посети Общинска администрация и закичи мартенички за здраве на
всички служители.
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Покана за участие в XV издание на
карнавала „Голямата усмивка“

През миналата седмица в Иновативна професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – град
Генерал Тошево, се проведе предварителен кръг на международната олимпиада по английски език HIPPO.
Учебното заведение е домакин на събитието, тъй като е официален изпитен център. В олимпиадата
взеха участие 38 ученици от цялата община на нива: A1, A2, B1 и B2.
В същото време от гимназията се похвалиха с поредния успех на свои ученици. Симона Николова и
Димитрина Великова от XI „а“ клас, се класираха за финалното състезание по счетоводство. Област
Добрич ще бъде представена от трима участника – двама от Иновативна гимназия по земеделие „Тодор
Рачински“ – град Генерал Тошево и от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – град Добрич.

Грипна епидемия до
11 март в цялата страна

От 6 март (петък) до 11
март (сряда), включително, грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна. Със заповед на
министъра се преустановят учебните занятия в училищата, детските и женските медицински консултации,
профилактичните прегледи
и имунизации, както и провеждането на планови операции и свижданията във
всички лечебни заведения.
Препоръчва се да бъдат преустановени както учебните
занятия в университетите,
така и масовите мероприятия, в това число спортни
и културни. Препоръчва се
детските градини да останат
отворени при задължително изискване за медицински преглед на входа, както и при засилени мерки за
почистване и дезинфекция
в помещенията. По преценка

на родителите и семействата децата може да не посещават детска градина в периода до 11 март.
Заради грипната епидемия
Община Генерал Тошево отмени провеждането на няколко събития. Плануваното за 4
март награждаване и орисване на първото родено бебе през 2020 г. и последното
родено през 2019 г., беше отложено за 18 март. Церемонията по награждаването на
победителите от общинския
конкурс „Да сме бели и червени, като мартеничките засмени“ също беше отложено.
Повече подробности за събитието ще може да намерите в следващия брой на вестник „Добруджански глас“. Отменено беше и посещението
на писателя Нидал Алгафари
в град Генерал Тошево, което трябваше да се състои на
9 март.

Ръст на търсенето на
земеделска земя

От началото на годината
търсенето на земя в област
Добрич расте със значителни
темпове. Обяснението на специалистите е, че това се случва заради очакването България да влезе в еврозоната.
Пазарът е изключително динамичен през първите два месеца от новата година, като
се търсят основно земеделски земи и парцели с цел инвестиция на свободни парични средства.
Според брокери в областта,
декар земя сега върви около
2400 – 2600 лева, но вероятно
до пролетта ще поскъпне поне
със 100 – 200 лева. Кандидат
купувачите дори се записват
за ред поради малкото предлагане и то предимно на парцели от 10 – 15 декара. В съ-

щото време обаче тези които
искат да продават се въздържат и изчакват за да видят как
ще се развие ситуацията.
Оферти за продажба идват
най-вече от дребни стопани,
които предлагат засети с лавандула полета заради спада в
цената на лавандуловото масло. Но желаещите да инвестират в земя не проявяват особен интерес към лавандуловите ниви, защото не знаят с
какви сортове са засети.
И в плодородното землище
на нашата община – Генерал
Тошево предлагането е почти само за полета с лавандула
от 10 до 50 декара. Тук продавачите искат около 2700 лева
за декар, но сделките вървят
колкото обичайните парцели –
по 2400 – 2500 лева.

Община Генерал Тошево
и Народно читалище „Светлина – 1941“, ви канят да
участвате в XV издание на
карнавалното шествие „Голямата усмивка“ – Генерал
Тошево 2020 г., което ще се
проведе на 1 април 2020 г с
начало 10:00 часа на площад
„Бялата лястовица“ в града
(при лошо време в залата на
читалището).
Организатори на мероприятието са Община Генерал Тошево и НЧ „Светлина
– 1941“. Канят се всички желаещи от 1 до 101 годишна
възраст да участват в празника. Целта е, да има много смях, настроение и шеги,
защото това е едно чудесно
преживяване, даващо простор на човешката фантазия.
Желаещите могат да

участват групово и индивидуално (задължително маскирани). Молим да потвърдите вашето участие найкъсно до 27 март 2020 г. със
заявка. Организаторите ще
съдействат за открита сцена на желаещите да представят своето участие с песен,
танц или хумор. На откриването на карнавала „голямата
усмивка” ще има и специални гости.
Във „веселата суматоха”
на карнавала са включени
конкурсите:
1. „Голямата усмивка” –
участие в карнавала.
2. За рисунка (за деца от 5
до 18 годишна възраст и техника без ограничение, формат не по-малък от 30/40).
Най-добрите ще бъдат
включени в изложба и съот-

ветно номинираните за 1,2 и
3 място и ще бъдат наградени (на 1 април 2020 г.).
3. Конкурс за написване на хумористичен или сатиричен разказ, преразказ,
анекдот или стихотворение.
В конкурса се допускат
само авторски материали
,до една страница. възраст
– неограничена. Най-добрите, след оценка на журито
ще бъдат наградени по време на карнавала на 1 април
2020 г.
Участниците в карнавала и
конкурса, трябва да са пред
читалището, в 9:30 часа на 1
април (сряда) за дефиле.
За попълване на заявки на
телефони – 05731 2214
0895776216, 0895776210
и на място в НЧ „Светлина –
1941“.

Директорът на ДЗИ е подал оставка

Директорът на Добруджанския земеделски институт
край град Генерал Тошево –
доц. д-р инж. Илия Илиев е
подал своята оставка от поста в края на месец февруари.
Причината е финансови разходи в брой в особено голе-

ми размери. Новината излезе
наяве след отговор на министъра на земеделието Десислава Танева на въпрос на народните представители Светла Бъчварова и Даниел Йорданов за финансовото състояние на Добруджанския

Спират субсидиите за
палене на стърнища

С наближаването на края на зимния сезон и преди масовата пролетна сеитба, се наблюдава увеличение на случаите на
палене на стърнища в цялата страна. В тази връзка от ДФ „Земеделие“ напомнят на земеделските стопани, че ще бъдат налагани глоби за палене на земеделски площи. Субсидиите за
парцелите, които се опожаряват преди подаването на заявления по схемите на директните плащания, ще бъдат намалявани. Тези площи ще носят предварителна тежест за налагане на
глоби при тяхното очертаване.
Екипи от „Техническия инспекторат“ на ДФЗ продължават
да проверяват на място всички сигнали за запалени стърнища, които се подават към институцията. Сигналите постъпват
основно от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, както и от граждани.
Неправомерни практики по опожаряване на стърнища и
други растителни остатъци през последните месеци на 2019
г. и първите два на 2020 г. са установени общо при 244 кандидати по схемите и мерките на директните плащания. Засегнати са 421 земеделски парцела, като опожарената площ възлиза на 2 051 ха (20 510 дка).
На основание член 10, ал. 2 от Наредба № 2 от 26.03.2018 г.
за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане, опожарените земеделски площи се считат за неподходящи за субсидиране за съответната година и се водят
като наддекларирани.
Паленето на стърнища е забранено и се санкционира както
по българското законодателство, така и по европейските правила. Глобите се налагат в рамките на системата за контрол
и по кръстосаното съответствие, които са част от Национален стандарт 6. Когато се установи опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност (пшеница, ръж, тритикале, овес и ечемик) се отразява нарушение
на Национален стандарт 6. Той е част от Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, съгласно Заповед № РД 09-122/2015 на министъра на земеделието и храните.
Санкциите за неспазване на условията за кръстосано съответствие се изчисляват в проценти. Те се прилагат върху всяко плащане към кандидата по схемите и мерките на директните плащания. Процентът на намалението зависи от тежестта,
степента, продължителността и повторяемостта на установеното неспазване. В случай на неспазване поради небрежност
процентът на намалението на плащанията е до 5 %, а в случаите на повторно неспазване – до 15 %. В случай на умишлено
неспазване, процентът на намалението е не по-малък от 20 %
и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане и може да се прилага в продължение
на една или повече календарни години.

земеделски институт.
Отговорът на Десислава Танева показва, че към
31.12.2019 г. при заложен
годишен план на приходите от Бюджет’19 – 5 389 850
лева, събраните приходи са
в размер на 4 974 048 лева.
Изпълнението на приходите
е 92,28%. При заложен годишен план за разходите 4 847
092 лева, са извършени разходи в размер на 5 771 989
лева. Изпълнението на разходите е 119,08%.
Разходите за персонал са в
размер на 3 269 410 лева, при
уточнен план 3 638 562 лева,
изпълнението е 89,85%. Разходите за издръжка и данъци
са 2 491 240 лева, при уточнен план 1 207 481 лева, изпълнението на разходите е
206,32%.
Капиталовите разходи са
в размер на 2 649 лв., при
уточнен план 1 049 лева.
Трансферите от ДФ „Земеделие” са 127 946 лева. Полу-

ченият трансфер от Селскостопанска академия е в размер на 669 995 лева, при заложен трансфер 542 663 лева.
От представения анализ се
вижда, че не само не са изземвани приходи от института, но са му предоставени и
трансфери от държавния бюджет в размер на 669 995 лева.
Към 31.12.2019 г. задълженията към доставчици на института са в размер на 567
662 лева, в т.ч. просрочени
задължения към доставчици
са в размер на 377 448 лева. Вземанията от клиенти са
в размер на 1 690 633 лева,
в т.ч. просрочени несъбираеми вземания 652 676 лева, а
останалите 1 037 957 лева са
събираеми. При условие, че
институтът събере вземанията си, ще успее да изплати
всички задължения към доставчиците.
Продължава на 3 стр.

Пчеларите могат да
кандидатстват по мерки А, Б и Е
От 5 до 18 март 2020 г. пчеларите могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Е от Националната
програма по пчеларство. Документи за настоящата финансова година ще се приемат
в централно управление на ДФ
„Земеделие“ – Разплащателна
агенция.
По Мярка А ще се приемат
заявления за подпомагане за
дейност 2 „Обмен на знания и
добри технологични практики
за отглеждане на пчелните семейства“ и за дейност 3 „Популяризиране на българските пчелни продукти, чрез организиране на базари, в които участват местни пчелари“.
По Мярка Б пчеларите могат да кандидатстват за дейност 3 „Изследване на пчелните семейства за наличие
на нозематоза и нейното разпространение на територията
на страната“.
По Мярка E приемът е отворен за дейност 3 „Монито-

ринг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“.
Националната програма по
пчеларство за периода 20202022 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение
от 12 юни 2019 г. Програмата е с общ бюджет от близо 19,
2 млн. лева, от които 50% са
осигурени от ЕС и 50% са национални средства. За 2020
година финансовият ресурс
е в размер на 6 399 307 лева.
Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението
за подпомагане от интернет
страницата на ДФ Земеделие.
Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от програмата. Заинтересованите
от пчеларската програма могат да се осведомят и на място – в централно управление
на ДФЗ, в отдел „Пчеларство,
мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“.
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На 2 март се проведе извънредно заседание на Общинския съвет – град Генерал Тошево. Предлагаме
на вашето внимание приетите решения.
* На основание чл.21,
ал.1, т.10 и чл.45, ал.4 от
ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.4 и
5 от ЗПФ, Общински съвет
Генерал Тошево реши: Отменя т. 20 на Решение №116/05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево.
* На основание чл.45,
ал.4 и ал.9 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
Общински съвет Генерал Тошево реши: Отменя чл.33,
ал.5 от Правилника за организацията и дейността
на общински съвет Генерал
Тошево, приет с решение №
1-20/05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево.
* На основание чл.45,
ал.4 и ал.9 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
Общински съвет Генерал Тошево реши: Отменя решение
№ 1-4/05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево.
* На основание чл.21,
ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Избира за член на Област-

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ния съвет за развитие на
Област Добрич д-р Яна Бонева Георгиева - Председател на Общински съвет Генерал Тошево
* На основание чл.21,
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Отпуска безлихвен заем в размер до 50 000 лева на проект „Заедно можем да продължим”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за рано детско развитие”
за изпълнение на административни дейности и текущи разходи.
2. Предоставените заемообразно средства на проект „Заедно можем да продължим” да се отчитат като временен заем по § 76-00
„Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“
3. Възлага на Кмета на
Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21,

ОБЯВА

На основание Заповед №186/20.02.2020 г. на кмета на
Община Генерал Тошево, във връзка с чл. 17, чл. 58 и чл. 62
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево,
в изпълнение на Решение №1-11/05.02.2020 г. на Общински
съвет Генерал Тошево, е открита процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за
срок от 5 (пет) години на помещение, находящо се в здравната служба, както следва:
Село Спасово – Лекарски кабинет в сградата на ЗС, находящ се в УПИ № XV-329, кв.37 по ПУП на селото, съгласно АПОС №186/18.10.1999 г. вписан под №35, том V, вх. рех.
№2740/09.05.2005 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Площ от 40 кв. м. и начална месечна наемна цена от 40.00
лв.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в гр. Генерал Тошево, ул. „В. Априлов” №5, в зала „Дора Габе“ на III етаж на 13.03.2020 г. /петък/ от 09:00
часа.
Конкурсните книжа се закупуват в касата на Общината,
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/ лв. до
12:00 часа на 11.03.2020 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 11.03.2020 г. включително. Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за
участие в размер на 10% от началната конкурсна цена в касата на Общината, 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
05731/20-20, вътрешен 39.

ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Отпуска безлихвен заем в размер до 500 000 лева временно свободни средства от общинския бюджет,
за авансово финансиране
на плащания по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство”, ROBG 453, по програма INTRREG V-A Румъния
– България 2014-2020 г. съфинансирана от ЕФРР.
2. Предоставените заемообразно средства на проект
ROBG 453 да се отчитат като
временна финансова помощ
по § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания
от/за сметки за средствата
от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на
Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Отпуска безлихвен за-

ем в размер до 148 306.40
лева от временно свободни средства от общинския
бюджет, за авансово финансиране на плащания по
договор №BG05M9OP001–
1.059-0003от 10.01.2020 г.
по проект “Осигиряване на
достъп до заетост на безработни лица от Община Генерал Тошево и повишаване качеството на работните места на заетите лица“,
финансиран от оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 –
2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура
BG05M9OP001–1.059 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечениот пазара на
труда чрез местни инициативи за заетост“ чрез Водено от общностите местно
развитие.
2. Предоставените заемообразно средства на проект BG05M9OP001–1.0590003„Осигиряване на достъп до заетост на безработни лица от Община Генерал
Тошево и повишаване качеството на работните мес-

През миналата седмица
в Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда – град Генерал Тошево приключи обучението за придобиване на
професия „Болногледач“
по проект №BG05M9ОP0012.037–0001-С01 „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на
община Генерал Тошево”,
финансиран по ОПРЧР, съфинансирана от Европейски социален фонд на европейския съюз. Общата
стойност на целия проект е
в размер на 388 869,32 лева и е за срок на изпълнение от 2 години.

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 1850 лв/дка. Телефон за контакти: 0888/28 23 60.

ТЪРГ

ТПК „Труд“ – град Генерал Тошево обявява публичен търг с
явно наддаване на следните недвижими имоти:
1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ 23 732 кв. м.
на стойност 314 074 лв. без ДДС.
2. Масивна сграда на три етажа с разгърната площ 578.40
кв. м. и прилежащ двор от 820 кв. м. на стойност 90 288 лв.
без ДДС.
Огледът ще се извършва всеки работен ден от 16.03.2020 г.
до 14.04.2020 г. Търгът ще се проведе на 15.04.2020 г. в сградата на кооперацията от 10:00 часа.
За информация може да търсите председателя на кооперацията – инж. Р. Христов на тел. 0885/61 51 75.
ЗК „Пастир“ търси да назначи служител на длъжността касиер-домакин. Молбите за работа и необходимите документи
се подават на адрес: гр. Генерал Тошево, кв. Пастир – Стопански двор, до 20 март 2020 г.
Изисквания към кандидатите:
Минимум средно образование
Компютърна грамотност
Работа с първични счетоводни документи
Допълнителна информация може да получите на място.

та на заетите лица“ да се
отчитат като временна финансова помощ по § 76-00
„Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на
Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Отпуска безлихвени заеми в размер до 778 576.45
лева от общинския бюджет,
за финансиране на плащания по проект Повишаване
на енергийната ефективност в сградата на Районен
съд - Генерал Тошево, ул.
„Опълченска“ № 1 и многофамилни жилищни сгради в
гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. „Васил Априлов“ №
4, ул. „Трети март“ № 6 и ул.
„Трети март“ № 38“.
2. Предоставените заемообразно средства на проект
да се отчитат като временни безлихвени заеми по §
76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и
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сметки за средствата от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на
Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Отпуска безлихвени заеми в размер до 806 364.97
лева от общинския бюджет,
за финансиране на плащания по проект „Енергийна
ефективност в периферните райони-2“, проект „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул.
„Д. Благоев“ № 6; ул. „Васил
Априлов“ № 18, ул. „Трети
март“ 8 А и много фамилни
жилищни сгради, с адреси:
ул. „Васил Априлов“ № 2, ул.
„Трети март“ № 10 , в гр. Генерал Тошево“.
2. Предоставените заемообразни средства на проект
да се отчитат като временни безлихвени заеми по §
76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и
сметки за средствата от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на
Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.

Директорът на ДЗИ…
Продължава от 2 стр.
До 30.01.2020 г. Добруджанският земеделски институт централизира в сметката на Селскостопанска академия в БНБ приходи в размер
на 209 132 лева. И извърши
през системата за електронни
бюджетни разплащания СЕБРА
разходи за издръжка в размер
на 33 899 лева по две платежни нареждания за охрана и за
фураж. Имайки предвид събраните приходи през 2019
г. и извършените разходи, логичният извод е, че разходите
се плащат на каса и приходите не се внасят в транзитната
сметка на института.
След извършената проверка от Централната администрация на ССА по извлечения от банкови сметки за периода 01.01.202031.01.2020 се установи, че
голяма част от сумите, които трябва да се централизират от института в сметката
на ССА, са изтеглени на ръка и са извършвани разходи
в брой в особено големи раз-

мери . В края на 2019 година събраните приходи също
не са централизирани, а близо 400 000 лева са оставени в
служители на института.
За констатираните факти
и обстоятелства председателят на ССА е уведомил с писмо от 13.02.2020 г. директорът на Държавна финансова инспекция, като е поискал
да бъде извършена финансова инспекция на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, обхващаща период и преди 2020 г. Директорът на института е подал
оставка веднага след като е
предоставил исканата информация в Централната администрация на Селскостопанска
академия.
Въпреки текущите проблеми, финансовото състояние
на института е сравнително
добро и стопанската и научна
дейност на института не е застрашена, заключава министър Десислава Танева.
По материали на
областните медии
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„За да я има България“ – един прекрасен конкурс за рецитация,
който съхранява и популяризира българщината

Г-жо Дочева, разкажете кога и как се роди идеята за създаването на конкурса за рецитация „За да я
има България“?
- Идеята се роди преди седем години, когато заедно с
младежи от Общински младежки съвет участвахме в поредната Национална пролетна среща на детските и младежките парламенти и съвети в град Кюстендил. Там на
срещите с колеги от цялата
страна всеки споделяше своя
опит, идеи, какво прави с
младежкия парламент, какво
прави институцията, в която работи. Така в един разговор с ръководителя на Младежкия парламент на град
Благоевград, той ми сподели, че организират подобен
конкурс. Идеята ми хареса и
веднага казах, че ще я „открадна“. На следващата година реших, че времето за обявяването на такъв конкурс е
дошло. Поводът беше 137-годишнината от Освобождението на България от турско робство и първия общински конкурс се проведе в края на
февруари 2015 година.
Искате да кажете, че Община Генерал Тошево е първата, която предлага и про-

вежда този конкурс в областта?
- Това е точно така! Община Генерал Тошево е първата,
която предлага и провежда
този конкурс в област Добрич,
както вече казах от 2015 година, а тази година беше неговото шесто издание. Всяка
година аз използвам различни стихотворения за откриването на това родолюбиво начинание. Подготвяме с колегите специална украса за сцената, с което искаме да създадем патриотична обстановка
за участниците.
Каква е целта на това
страхотно начинание?
- Идеята на конкурса е децата и учениците да се научат да съхраняват и популяризират българската поезия, посветена на родината, родното място и родния
език. Конкурсът преминава в приповдигнато настроение, а всеки от участниците
сам избра как да интерпретира любимото си стихотворение. При някои изпълнения са включени и специални традиционни костюми или
носии. За много деца през годините той е първата сцена
на която стъпват.
На Общинския кръг през

Накратко

Екипът на Областен информационен център – Добрич, заедно с екипите на Местните инициативни групи „Добричка“,
„Балчик – Генерал Тошево“, „Тервел – Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“
представиха възможностите за финансиране на проекти с
европейски средства през 2020 г.
МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ планира през 2020 г. два
приема по мерките 19.2/4.2 „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“, насочени към земеделски производители преработващи земеделски продукти и 19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“, насърчаваща стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони. След одобрение на
промяна в Стратегия за водено от общностите местно развитие ще бъдат отворени и мерките насочени към внедряване на иновации в предприятията, насърчаване на предприемачеството, подобряване на управленския капацитет
и дейности и мерки, насочени към търсещите работа и трайно безработни лица.

* * *

Пожар в лек автомобил „Роувър”, паркиран w село Присад, е възникнал на 4 март вечерта. Сигнал за произшествието е подаден около 01:50 часа на 5 март. Огънят е потушен
от собственика на автомобила. В следствие на пламъците е
обгоряла предната част на колата. Причините за пожара се
изясняват. Образувано е следствие.
На 19 март 2020 г. /четвъртък/ от 13:00 часа в залата
на Община Генерал Тошево ще се проведе Публично обсъждане на промени на бюджет 2020 г.
На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба 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.
Кмета на Община Генерал Тошево – Валентин Димитров,
кани жителите на общината, представителите на бизнеса,
НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници,
ръководителите на звена от бюджетната сфера, второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на училища,
читалищните настоятелства и цялата общественост да вземат участие в обсъждане на промените в бюджета и капиталовата програма на Община Генерал Тошево, приети с решение № 1-16/ 05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево.
Информация за публичното обсъждане е публикувана
на интернет страницата на Община Генерал Тошево - www.
toshevo.org в раздел „Съобщения”.
Предложения във връзка с публичното обсъждане се приемат в центъра за информационно обслужване на Община Генерал Тошево и на e-mail: mail@toshevo.org в срок до
10:00 на 18.03.2020 г.

Елена Дочева награждава един от участниците в Общинския кръг
на конкурса, който се проведе преди малко повече от месец.

месец януари тази година в
Генерал Тошево взеха участие над 200 деца от детските градини и училищата на
територията на цялата об-

щина. Какво видяхте тогава
и с какви впечатления останахте?
- С всяка изминала година
броят на децата, участващи в

тази надпревара за рецитация на стихове за родината
расте. Участниците предпочитат да рецитират стихотворения на съвременни поети.
Някой от стихотворенията се
чуват от обществеността в
града за първи път именно на
сцената на конкурса. Децата
и учениците обичат да рецитират и с желание и жар се
включват да участват. От тази година ние имаме промяна в нашия регламент с категорията „Рецитал на стихове
посветени на родината“.
През миналата година се
получи недоразумение. Областният кръг в Добрич се
състоя, преди Общинския в
Генерал Тошево и най-добре представилите се деца
от нашата община не успяха
да вземат участие във финалния етап, където да покажат своите възможности.
Защо тогава се получи така
и в кого е вината?
- Не смятам, че се е получило недоразумение и ще ви
кажа защо. Община Генерал
Тошево и ЦПЛР-Център за
работа с деца проведоха общинския конкурс за рецитация на тема „За да я има България“ така както е било още
от 2015 година в края на ме-

сец февруари. Община Добрич решавайки да прави областен конкурс под същото наименование преди това трябваше да помоли всяка
Община в областта да направи свой кръг и спечелите общинските кръгове да се явят
на областния, но това за съжаление не беше направено.
Тази година отново се получи казус. Преди седмица
се проведе Областният кръг
на конкурса. Там обаче се
получи така, че другите общини не бяха провели Общински кръг и във финалния етап на надпреварата
се включиха над 600 деца,
буквално всички желаещи и
без предварителен подбор
на най-добрите. Разкажете
малко повече за това, каква
е разликата между Общински и Областен кръг и как е
редно да се процедира.
- Съгласна съм и напълно
споделям това мнение. За да
се нарича областен един конкурс преди това трябва да се
направят общински кръгове
във всяка една община, която желае да излъчи участници за областния кръг. На Областния кръг трябва да отидат най-добрите рецитатори
на стихове от всяка община.

Празничен концерт с дъх на родолюбие
С празничен концерт
„България – родна и свята“ НЧ „Светлина -1941“ ,
гр. Генерал Тошево отбеляза Националния празник на
България – Трети март.
Гост на тържеството беше кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, който откри концерта
с кратко приветствие по случай празника. В него той посочи, че трябва да помним
миналото и да работим заедно за бъдещето на България.
Както всяка година, така и тази, в навечерието на
бележитата историческа дата на сцената на културното
средище се представиха самодейци, талантливи деца и
професионални музиканти
и артисти.
Двучасовата
програма
на тържествения концерт
включваше изпълнения на
солистката на варненска и
софийска опера Ирина Жекова, Борис Байчев, Симона
Йорданова, Преслава Господинова, Вяра Костадино-

Празничният концерт по повод Трети март припомни на всички, че трябва да бъдем горди българи.

ва, Пламен Желев, Александрина Илиева, ФТС „Българка“, ЖФГ „Китка“, ВГ „Жаборани“ , децата от Център за
подкрепа за личностно раз-

Отменени събития

Община Генерал Тошево и
НЧ „Светлина – 1941“ обявяват, че театралната постановка на Драматично-куклен
театър – Силистра, „Зевзеци“
по Чудомир се отменя. Спектакълът трябваше да се състои на 9 март (понеделник) от
18:00 часа. Заради обявената
на територията на цяла България грипна епидемия в периода 6 – 11 март, културното събитие беше отменено. То
ще се проведе на 16 март (понеделник) от 18:00 часа, като
местата на закупените билети остават непроменени.

витие, ВГ „Палитра“, ВГ „Бялата Лястовица“, Музикален театър „Дея“ , детски
фолклорни танцови състави „Тошевче“,оркестър при

читалището, Весела Дякова, Красимир Демиров и актьорите от Самодеен театрален колектив „Георги
Шивачев“.
Заради грипната епидемия беше отложен и стартът на пролетния полусезон
в „А“ Областна футболна група. Срещите от първия пролетен кръг ще бъдат пренасрочени за други дати, а първите
двубои ще се изиграят на 14
и 15 март. Програма на трите
общински отбора е следната:
на 14 март „Спортист – 2011“
– Генерал Тошево приема тима на „Хр. Ботев“ – Стожер,
а ден по-късно – на 15 март
е двубоят между „Дружба“ –
Люляково и „Партизан“ – Василево.

