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Раздадени бяха хранителни помощи на нуждаещи
През цялата минала седмица на територията на община Генерал Тошево се
проведе акцията по раздаване на хранителни продукти от първа необходимост
по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане. В първия
работен ден от седмицата
БЧК – Добрич зареди пункта, намиращ се в сградата на
Община Генерал Тошево, с
хранителните продукти, които следващите дни бяха раздадени на нуждаещите се.
Директорът на Областния
съвет на БЧК – Добрич, д-р
Артюн Еринозов обяви, че
283 са жителите на град Генерал Тошево, които ще получат хранителни пакети.
В цялата община право на
подпомагане имат 831 души.
Индивидуалните 24,5-килограмови пакети съдържат 32
броя хранителни продукти от
16 разновидности храни, на
обща стойност приблизително 51 лева. Пакетите съдържат: брашно, ориз, зрял фасул, леща, олио, спагети и
консервирани – домати, зелен грах, зелен фасул, гю-

веч, лютеница, конфитюр, говеждо и пилешко месо.
За Община Генерал Тошево пакетите са на обща стойност 42 235 лева или общо
20 420 кг. продукти.
Общо в Добричка област
по тази програма са подпомогнати 5634 лица. Право

на такава помощ имат лица
и семейства, които са подпомагани през отоплителния сезон 2017 – 2018, майки (осиновителки), които получават месечни помощи за
отглеждане на дете до навършване на една година и
лица и семейства, получили

еднократна помощ за ученици в първи клас, лица с
трайни увреждания и семейства, получили еднократни
или месечни помощи, предназначени за превенция и
реинтеграция, отглеждане
на дете при близки и роднини и др.

Хранителните пакети със сигурност ще бъдат от голяма полза на хората, които ги получиха.

Стартира изпълнението на поредния социален проект
От 1 февруари 2020 година община Генерал Тошево
стартира реализиране дейностите по проект „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията
на община Генерал Тошево“. Той се осъществява съгласно
Административен
договор №BG05M9ОP0012.037–0001-С01 за безвъзмездна финансова помощ
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 –
Мярка 19.2/2.2-2 „Активно
приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до
по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от Европейски социален фонд на
европейския съюз, сключен
между Министерството на

труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
Проектът е на стойност до
388 869,32лв., със срок на изпълнение 24 месеца. Ще се
адресират следните потребности от:
1. Придобиване на професионална квалификация на
неактивни/ безработни лица и лица с увреждания, отдалечени от пазара на труда;
2. Предоставяне на интегрирани здравно-социални
услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене,
насочени към възрастни хора на 65 години и лица с увреждания в община Генерал
Тошево.
Целеви групи:
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Възрастни хора на 65 години в риск;
- Безработни лица и/или
неактивни лица в трудоспособна възраст.
Обща цел:
Достъп до кариерно раз-
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витие, изграждане на подходящ капацитет и създаване на банка от обучени лица, насърчаване участието
на пазара на труда и възстановяване на трудовата заетост на лицата от целевата
група. Създаване на звено
за предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги в домашна среда, адаптирани към основните нужди на потребителитe и ориентирани към предотвратяването на самотата и
социалната изолация за лица в риск.
Специфични цели:
Изграждане на подходящ
капацитет, възстановяване
на трудовата активност и повишаване равнището на заетост на лица от целевата група. Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на
хората с увреждания и възрастните хора в община Генерал Тошево, чрез гарантиране на равни възможности
за достъп до здравно-социални услуги и преодоляване

на последиците от социалното им изключване и бедността.
Дейности:
Провеждане на обучение
за придобиване на част от
професия „болногледач“ на
18 лица и създаване на банка от обучени кадри; Създаване на „Звено за интегрирани услуги в домашна среда“
и осигурена заетост на „болногледач“ – 14, „сътрудник
социални дейности“ – 1, „медицинска сестра“/фелдшер –
80 часа/месец и „психолог“ –
68 часа/месечно.
Предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги и психологическа подкрепа в домашна среда на 40 потребители - възрастни хора над 65 години
в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания на територията на община Генерал Тошево за период от 21 месеца. Осигуряване на медицинско и техническо оборудване, необходимо
за пълноценната работа на
персонала на “Звено”-то.

Поредна среща
от инициативата „Попитай
кмета“
4 стр.
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С настоящето обявление, на основание чл. 36а от Закона за
енергетика, “Добруджа газ“ АД, град Генерал Тошево, уведомява клиентите на природен газ, присъединени към газоразпределителната мрежа на дружеството, разположена на територията
на град Генерал Тошево, област Добрич, че дружеството предлага за утвърждаване следните цени за 2020г. /първата година
от новия регулаторен период/, както следва:
Прогнозни цени за разпределение на природен газ за територията на лицензията на “Добруджа газ“ АД, по групи потребители:
- промишлени клиенти – 18,46 лв./MWh;
- обществено-административни и търговски клиенти – 31,75
лв./MWh;
- битови клиенти – 18,19лв./MWh;
Прогнозни цени за снабдяване с природен газ за територията на лицензията на “Добруджа газ“ АД, по групи потребители:
- промишлени клиенти – 0,33 лв./MWh;
- обществено-административни и търговски клиенти – 0,84
лв./MWh;
- битови клиенти – 4,32 лв./MWh;
Прогнозни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството:
• промишлени клиенти:
до 0,106 MWh – 2 232лв;
до 1,059 MWh – 2 676лв;
над 1,059 MWh – 2 963лв;
• обществено-административни и търговски клиенти:
до 0,106 MWh – 1 347 лв;
до 1,059 MWh – 1 579 лв;
над 1,059 MWh – 1 909 лв;
• битови клиенти – 601 лв;
Посочените цени са без добавен данък добавена стойност.
Изготвеният проект на цените е на разположение в центъра
за работа с клиенти на дружеството на адрес: гр. Генерал Тошево, област Добрич, ул. “Васил Априлов“ №8. Тел: 05731 2031.

Приет е Бюджет 2020 на
Община Генерал Тошево
На редовно заседание на
Общинския съвет, състояло
се на 5 февруари, общинските съветници приеха Бюджет
2020 на Община Генерал Тошево. Точката беше подкрепена с 10 гласа – „За“, 6 – „Против“ и 1 – „Въздържал се“.
Приходната част на бюджета се определя от собствени
приходи и бюджетните взаимоотношения на Община Генерал Тошево с централния
бюджет. Общата сума на приходите по бюджета възлиза
на 16 196 080 лв. Приходите
за делегирани от държавата
дейности са в размер на 7 689
043 лв., а приходите за местни дейности са в размер на 8
507 037 лв.
Средствата в инвестиционната програма за 2020 г. са в
размер на 13 691 488 лв. В това число очаквано допълнително външно финансиране от
европейски проекти в размер
на 11 472 870 лв. В програмата
са включени ремонтите на общинските пътища с приходи от
постъпления от продажба на
общински нефинансови активи и одобрява разпределението на целевата субсидия за
капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2020 г., по
обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване
на ДМА и НДМА, и за проучвателни и проектни работи в размер на 1 118 000 лв.
Най голямото перо е Капиталовата програма на Община Генерал Тошево, която е в
размер на малко над 2 милиона и 200 хиляди лева. Проект
за ремонт на спортната зала
при СУ „Никола. Й. Вапцаров“,
спечелен от програма „Красива България“, за 267 000 лв.
(собствено участие), както и

средствата за изграждането
на нови гаражи за службата по
пожарна безопасност и защита на населението и 100 000
лв. за разширяване на газопреносната мрежа на „Добруджа Газ“ АД, са извън капиталовата програма.
Нов акцент в социалната политика на Община Генерал Тошево е приетата програма за
стимулиране на млади семейства за новородено дете, като
всяко семейство ще получава
между 200 и 1000 лв. за първо, второ и трето дете, при определени условия и критерии,
на които родителите трябва да
отговарят. Приета беше и субсидия в размер на 56 000 лв.
за Медицински център – град
Генерал Тошево и 40 000 лв.
за програми за профилактика
на общественото здраве.
След заседанието на Общинския съвет, кметът Валентин Димитров определи бюджета като балансиран и такъв, който изцяло кореспондира с мандатната програма.
Градоначалникът добави, че
за него това е бюджетът на хората, защото предложенията,
направени от самите тях, са
намерили място в него.
И през 2020 г. приоритет ще
бъде усвояването на средства
по Европейските структурни и
инвестиционни фондове, създаване благоприятни условия
за развитие на местната икономика, повишаване стандарта на живот на жителите на общината, намаляване на безработицата, подобряване облика
на населените места, най-вече
на общинския сграден фонд и
многофамилни жилищни сгради, уличната и общинска пътна мрежа, благоустрояването
и други.
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* На основание чл.21,
ал.1, т.1 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 66, ал. 2 от Наредбата за символиката на
Община Генерал Тошево,
Общински съвет Генерал
Тошево определя трима общински съветници, които
да бъдат членове в състава на Постоянната комисия
по удостояване с отличия
на Община Генерал Тошево за срока на мандат 2019
– 2023 година, поименно както следва:
1. д-р Яна Бонева Георгиева
2. Ганка Колева Феодорова
3. Коста Иванов Костов
Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно нормативната уредба
действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
във връзка с чл.16 от Закона
за младежта, Общински съвет Генерал Тошево:
1. Приема Общински годишен план за младежта 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.1, от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
Общински съвет гр. Генерал
Тошево реши:
Утвърждава трима общински съветници
1. д-р Катюша Георгиева
Димитрова
2. д-р Васил Цветанов Василев
3. Къна Минчева Дякова
за членове на Комисия съгласно Правилника за финансиране на процедури „Ин
витро“ на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми 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.12 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16
от Закона за младежта, Общински съвет Генерал Тошево:
1. Приема Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево.
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.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Разрешава на ЕТ „ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ – ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ”, ЕИК
124047276 изработване на
Подробен Устройствен План
– План за Регулация и Застрояване (ПУП - ПРЗ) за
промяна предназначението
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на ПИ 32467.69.19 в землището на село Изворово, община Генерал Тошево за отреждане в предимно производствена зона (Пп) за изграждане на обект: „Разширение зърнобаза „Балабанови””.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
3. Това решение да се
разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Общината. Да се пуб-

1. Разрешава на „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – ГОЧЕВ”
ЕООД, ЕИК 834054468 изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне на трасе за изграждане на външно електрическо захранване на ПИ
02484.71.13 в стопанския
двор на село Балканци, община Генерал Тошево от
ВЕЛ „Конаре“ 20kV.
2. Дава право на прокарване на трасето през засегнатите имоти общинска собственост.

селото, съгласно АПОС
№186/18.10.1999г. вписан
под №35, том V, вх. рех.
№2740/09.05.2005г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; 40 кв. м., 40.00 лв. наемна цена.
2. Одобрява предложената начална конкурсна наемна цена на горепосочения
имот, определена съгласно Тарифата за размера на
базисните наемни цени, определени по зони за обекти,
извършващи търговска, производствена и други дейности и услуги на територията

ал.1, т.5 от ЗМСМА и
във връзка с §3 от ПМС
№4/10.01.2019г. за изменение и допълнение на ПМС №
67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл.5, ал.16) и на чл.64
от ПМС № 381/30.12.2019г..
за изпълнение на ЗДБРБ за
2020г., Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
1. Общински съвет гр. Генерал Тошево, определя
размера на трудовите възнаграждения на кметове на
населени места при Община

Заседание на Общинския съвет
ликува в местния вестник и в
интернет страницата на Общината.
* На основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Разрешава на ЗП – Димитричка Симеонова Търпанова, ЕГН 6508297933 изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне на трасе за изграждане на въздушен
електропровод от ВЕЛ „Конаре“ за захранване на
мачтов трафопост в ПИ
44714.108.106 по кадастралната карта на землището на
село Люляково, община Генерал Тошево.
2. Дава право на прокарване на електропровода
през засегнатите имоти общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
4. Това решение да се
разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в
интернет страницата на Общината.
* На основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Одобрява ПУП - ПП за
„Изместване на част от въздушен електропровод „Красен” 20kV от ПС „Генерал
Тошево” 110/20kV, УПИ IX602, кв. 7А по плана на село
Красен, община Генерал Тошево в ПИ 39534.105.168 и
ПИ 39534.105.169 по Кадастралната карта на село Красен, община Генерал Тошево”.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
3. Това решение да се
разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в
интернет страницата на Общината.
* На основание чл.21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от ЗУТ,
Общински съвет Генерал
Тошево реши:

3. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
5. Това решение да се
разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в
интернет страницата на Общината.
* На основание чл.21,
ал.1,т.8, и т.12 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация,
чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5
ал.1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление
и разпореждане с общинско
имущество Общински съвет
Генерал Тошево реши:
1. Приема Програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2020 година.
2. Възлага на Кмета на
Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21,
ал.1,т.8, и т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема Стратегия за
управление на общинската
собственост за мандат 2020
– 2023 година.
2. Възлага на Кмета на
Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от
Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане
с общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс за
срок от 5/пет/ години на част
от недвижим имот – публична общинска собственост:
Имот в село Спасово –
Лекарски кабинет в сградата на ЗС, находящ се в УПИ
№ XV-329, кв.37 по ПУП на

на Община Генерал Тошево към Наредбата за реда
за придобиване, управление
и разпореждане с общинско
имущество.
3. Определя следните условия, при които да се проведе конкурсa по точка I:
Кандидатите да са общопрактикуващи лекари по медицина, които притежават
съответните сертификати и
разрешителни за извършване на извънболнична медицинска помощ;
Кандидатите да осигурят
за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
Кандидатите да ползват
наетите помещения за предоставяне на услуги по обща медицина.
4. Възлага на Кмета на
Община Генерал Тошево
да извърши последващите
съгласно закона действия и
сключи договор за наем.
* На основание чл.21,
ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 и
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.9, ал.1 и
ал.2 от Наредба за реда за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
1. Дава съгласие да бъде възмездно придобит в
собственост на Община Генерал Тошево следния поземлен имот: МАГАЗИН №2
(промишлени стоки), състоящ се от търговска зала и
склад, със застроена площ
128 (сто двадесет и осем) кв.
м., представляващ самостоятелен обект, част от МАСИВНА СГРАДА – ФУРНА
със обща застроена площ от
597 кв.м, изградена в държавно дворно място с площ
2 270кв.м., съставляващо
УПИ № ХVI в кв.20 по ПУП
на с. Росица от Добри Пейчев Добрев и Даниела Иванова Еленкова.
2. Придобиването на имота по т. І да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на имоти,
в размер на 4 000.00 (четири
хиляди) лв.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и
сключи договор за покупкопродажба.
* На основание чл.21,

Генерал Тошево както следва:
1. Георги Събев Николов –
село Кардам – 1141 лв.
2. Алибрям Хасан Сали –
село Йовково – 964 лв.
3. Ерсин Лютфиев Емурлов – село Къпиново – 867
лв.
4. Костадин Атанасов Костадинов – село Люляково –
984 лв.
5. Севджан Исмаил Асанова – село Присад – 898 лв.
6. Антон Илиев Атанасов
– село Пчеларово – 1044 лв.
7. Андреан Стефанов Симеонов – село Спасово –
1102 лв.
8. Георги Недев Недев –
село Росица – 984 лв.
9. Илиян Николов Колев –
село Василево – 1011 лв.
2. Размерът на трудовите
възнаграждения влиза в сила от 01.01.2020 година.
3. Възлага на Кмета на
Община Генерал Тошево да
извърши, съгласно закона,
последващите действия.
* На основание чл.21,
ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и
Изискванията на Програма
„Черноморски басейн 20142020 г.“, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Одобрява разходите
от бюджета на проекта, необходими на община Генерал Тошево като собствен принос в проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство
Development and promotion
of the common heritage DPCH, EMScode1010, избран за финансиране по
Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“, в размер
до 8% от одобрения бюджет,
както и други направени разходи, свързани с проекта.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона и изискванията на програмата действия.
* На основание чл.21 ал.2
от ЗМСМА Общинският съвет град Генерал Тошево
реши:
Утвърждава разходите за
командировка на Кмета на
Община Генерал Тошево за
четвъртото тримесечие на
2019г. в размер на 40.00 лв.
* На основание чл.52, ал.1
и чл.21, ал.1, т.6, във връзка
с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39
от Закона за публичните фи-

нанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ /ДВ бр.
100 / 20.12.2019г./ за 2020
г., ПМС №381 / 30.12.2019 г.
за изпълнение на ЗДБРБ за
2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение
и отчитане на общинския
бюджет на Община Генерал
Тошево, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема бюджета на Община Генерал Тошево за
2020 г. както следва:
1.1. По прихода в размер
на 16 196 080 лв. (съгласно
Приложения №1 и № 2)
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности
в размер на 7 689 043 лв., в
т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия в
размер на 7 126 474 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия
за капиталови разходи за
държавни дейности в размер на 6755 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи на звена на делегиран
бюджет – 106 678 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък
от 2019 г. в размер на 449
136 лв.
1.1.2. Приходи за местни
дейности в размер на 8 507
037 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в
размер на 1 362 100 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 090 457 лв.
от които са приспаднати разходите за ДДС и ЗКПО.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 980
700 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия
за капиталови разходи за
местни дейности в размер
на 1 111 245 лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане на пътищата 224 400
лв.
1.1.2.6.
Предоставени
трансфери между бюджети
– 595 322 лв.
1.1.2.7. Придобиване на
дялове и акции и увеличаване на капитала – 120 000 лв.
1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз 284 580 лв.
1.1.2.9. Остатък от предходен период по левови и валутни сметки – 2 503 331 лв.
1.1.3. По разходите в размер на 16 196 080 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно
Приложения от № 3 до № 14
в т.ч.:
1.1.4. За делегирани от
държавата дейности в размер на 7 689 043 лв.
1.1.5. За допълнително
финансиране със средства
от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на
делегираните от държавата дейности в размер на – 1
481 351 лв.
1.1.6. За местни дейности в размер на 7 025 686 лв.,
в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
в размер на 200 000 лв.
1.2. Утвърждава бюджетното салдо по общинския
бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 1
902 691 лв.
Продължава на стр. 3
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2. Приема инвестиционна програма за 2020 г. в размер на 13 691 488 лв./ в това число очаквано допълнително външно финансиране
в размер на 11 472 870 лв./,
в която са включени ремонтите на общинските пътища
с приходи от постъпления
от продажба на общински
нефинансови активи и одобрява разпределението на
целевата субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2020 г., по
обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА, и за проучвателни и проектни работи в размер на 1 118 000 лв.,
съгласно приложен поименен списък (съгласно Приложениe № 15)
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г.,
без звената от системата на
народната просвета, които
прилагат системата на делегираните бюджети.
4. Приема преходен остатък от 2019 г. в размер на
2 952 467 лв., разпределен
по бюджет 2020 г. (съгласно
Приложение № 16)
5. Одобрява индикативен
годишен разчет за сметките
за средства от Европейския
съюз за 2020 г. в размер на
5 957 398 лв. (съгласно Приложение № 17)
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално – битови в
размер на 3% от начислените трудови възнаграждения
6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 6 800
лв. и на кмета на общината в
размер на 13 600 лв.
6.3. Размер на режийни
разноски за ученическо столово хранене 17 737 лв. (за
ОУ “Хр. Смирненски” за режийни разходи /трудови възнаграждения/ в размер на 15
237 лв. и за ОУ ”Хр. Ботев”
с. Кардам за режийни разходи в размер на 2 500 лв. за
закуска - 0.15 лв. и за обяд
– 0.40 лв.)
7. Утвърждава разчет за
целеви разходи и субсидии от местни приходи както следва:
7.1. Обезщетения и помощи по решение на ОбС – 60
000 лв.

7.2. Стипендии осигурени
от местни приходи в размер
на 4 000 лв.
7.3. Средства за обезпечаване дейността на Младежки съвет – 14 000 лв.
7.4. Субсидии за спортни
клубове – 105 000 лв.
7.5. Субсидии за организации с нестопанска цел – 10
000 лв.
7.6. Субсидия за Медицински център – гр. Генерал Тошево в размер на 56 000 лв.
в т.ч. 6 000 лв. за ЛКК и 40
000 лв. за програми за профилактика на общественото
здраве.( съгласно Приложе-

рани за сметка на помощи и
дарения.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. в
размер на 6 130 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи
и дарения.

19.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди
разпределението.
19.3. Да информира общинския съвет в случай на
отклонение на средния темп
на нарастване на разходите за местни дейности и да
предлага конкретни мерки
за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или
трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.4. Да включва инфор-

Заседание на Общинския съвет
ние № 18)
8. Определя максималния
размер на дълга, както следва:
8.1. Лимит на общинския
дълг, поет през 2019 г. в размер на 2 384 460 лв., който
ще бъде усвоен през 2020
г., като към 31.12.2020 г. общинският дълг да е в размер
на 0 лв.( съгласно Приложение № 24 )
8.2. Общината няма намерение за поемане на нов общински дълг и общински гаранции през бюджетната
2020 г.
9. Приема просрочени
вземания от минали години
в размер на 375 751 лв., от
които се предвижда да бъдат събрани 51 200 лв. през
бюджетната 2020 г.
10. Приема размера на
просрочени задължения от
предходната година в размер на 40 341 лв., които се
предвижда да бъдат разплатени през четвъртото тримесечие на 2020 г.
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2020 г. в размер на 1 750 000
лв., като наличните към края
на годината задължения за
разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните
четири години, ограничението не се прилага за задължения за разходи, финанси-

13. Определя помощи за
погребения на самотни без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на 300 лв., да се извършат погребения на ветерани
от войните, като средствата
се поемат от общината по
цени включени в Наредбата
за МДТ и цени на услуги.
14. Утвърждава закупуване на карти за 2020 г. за
междуградски транспорт от
населеното място до гр. Генерал Тошево и обратно, за
ползване от пенсионери и
социално слаби жители на
общината. (съгласно Приложение №19)
15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода 2020 – 2022 г. (съгласно
Приложение №.20)
16. Приема протокол на
получените
предложения
при публичното обсъждане
на основание чл. 84 ал.6 от
Закона за публичните финанси (съгласно Приложение № 21)
17. Определя второстепенните разпоредители с
бюджети за 2020 г. (съгласно Приложение № 22)
18. Утвърждава разходите на общинско предприятие “Озеленяване и благоустройство” за 2020 г. в размер на 170 053 лв. (съгласно
Приложение № 23)
19. Възлага на кмета:

мация по чл.125, ал.4 от
ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки
към тях.
19.5. Оправомощава кмета на общината да извършва
компенсирани промени:
19.5.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност,
с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават
стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
19.5.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
19.5.3. В разходната част
на бюджета за сметка на
резерва за неотложни и непредвидени разходи по
т.1.1.6.
19.5.4. В изпълнение
на правомощията си по
т.19.5.1., т.19.5.2. и т.19.5.3.
кметът издава заповеди.
19.6. След извършване
на промени по 19.5., кметът
представя в ОбС актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от ОбС
ред.
19.7. Да разработва и въз-

Петльовден в село Чернооково СЪБРАНИЕ

На 2 февруари в село Чернооково, местното народно читалище „Стефан Караджа – 1941“,
организира тържество по случай
един от най-българските празници в народния календар Петльовден. Този ден е свързан с българската история като един от
най-тежките и тъжните – във времената когато е събиран кръвния данък – вземането на мал-

лага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на
други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на годишния план за развитие.
19.8. Да кандидатства за
средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми
и проекти.

ки момчета за еничари. Празникът на мъжките рожби води началото си от времето на турското
робство, когато с кръвта на петли
българските семейства белязвали портите си, за да заблудят
властите, че от техните къщи вече са взети момчета за еничари.
По този повод празникът в село Чернооково премина с нужния ритуал, на който беше на-

граден най-възрастния мъж в
селото „Петелара“ – Петър Мирчев и най-младия петел сред
присъстващите Любомир Драганов. Те бяха „коронясани“ с корона на петел и наградени със
символични подаръци. Жените
които имат мъжки рожби в дома
си се бяха постарали и почерпиха всички с питка и късче пилешко месо.

Хората в село Чернооково си спретнаха чудесен празник на Петльовден.

Настоятелството на Народно читалище „Светлина - 1941”, град Генерал Тошево кани всички действителни членове на читалището на 17 февруари /понеделник/ от 17:30 часа на редовно
отчетно събрание на основание чл. 15 ал. 1 от закона на
народните читалища
в залата на читалището.
Събранието ще премине при
следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на НЧ „Светлина –
1941” за 2019 год.
2. Доклад на проверителната комисия за 2019 год.
3. Приемане бюджет на
читалището за 2020 год.
4. Текущи
За законността и провеждане на редовното отчетно
събрание, присъствието и
заплащането на членската
такса от всички членове на
читалището е желателно.

20. Упълномощава кмета:
20.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства от общинския бюджет
за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз
и по други международни
програми, включително и на
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, при спазване
на изискванията на чл.126
от ЗПФ.
20.2. При всички останали
случаи, при възникване на
потребност от предоставяне на временни безлихвени
заеми, кметът на общината
внася предложение за предоставянето им по решение
на ОбС.
* На основание чл.21,
ал.1, т.5 от ЗМСМА и
във връзка с §3 от ПМС
№4/10.01.2019г. за изменение и допълнение на
ПМС № 67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл.5,
ал.16) и на чл.64 от ПМС №
381/30.12.2019г.. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020г.,
Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация, Общински съвет Генерал Тошево
реши:
Основната заплата на
кмета на Община Генерал
Тошево да стане 3036 лева.
Размерът на трудовото

възнаграждение влиза в сила от 01.01.2020 година.
Общински съвет Генерал
Тошево утвърждава състав
на Общинска комисия за обществен ред и сигурност както следва:
1. Секретар на Общината – Катерина Димитрова председател
2. Началник на РУ Генерал Тошево – Красимир Манолов - член
3. Началник на РС „ПБЗН”
гр. Генерал Тошево – Божидар Бонев - член
4. Началник на Гранично
полицейско управление гр.
Генерал Тошево – Руслан
Томов - член
5. Директор на ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево - инж. Йорданка
Найденова - член
6. Юрисконсулт при Община Генерал Тошево - Живка
Запорожанова - член
7. Росица Иванова Стоянова - общински съветник член
8. Георги Николаев Тодоров - общински съветник член
9. Митка Тодорова Колева
- общински съветник - член
Общинската комисия след
изтичане на всяка календарна година да внася отчет за
своята дейност в Общински
съвет Генерал Тошево.
Общински съвет Генерал
Тошево възлага на Кмета на
Общината да извърши последващите съгласно нормативната уредба действия.
* На основание чл. 21,
ал. 1,т. 12, и ал.2 във връзка с чл. 44, ал.5 от Закона за
местното самоуправление
и местната администрация
(ЗМСМА), Общински съвет
Генерал Тошево реши:
1. Приема Програма за управление на община Генерал Тошево за мандат 20192023
2. Възлага на Кмета на
Община Генерал Тошево да
извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл.21,
ал.3 от ЗМСМА, Общински
съвет Генерал Тошево реши:
Приема ПРАВИЛНИК ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.

Тъ же н поме н

На 11 февруари 2020 г. се навършват 9 тъжни години
без непрежалимата ни майка и баба Велинка Йорданова Стойкова (на 86 г.).
На 25 февруари 2020 г. се навършват 22 години без нашия баща и дядо Иван Христов Стойков (на 78 г.).


Скъпи, мили и незабравими ще останете завинаги в
сърцата ни. Обичаме ви много и много ни липсвате. Хубавите спомени, които ни оставихте, са единствената ни
утеха в живота.
Дълбок поклон пред живота ви, преминал в много труд,
доброта и човеколюбие!
Дъщеря Здравка, зет Кольо и внук Веско
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Обявяване на инвестиционно предложение
от „Добруджа газ“ АД град Генерал Тошево
„Добруджа газ“ АД, обявява следното инвестиционно
предложение: „Изграждане на
разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения
в регулацията на град Генерал
Тошево“.
- Целта на инвестиционното
предложение е да се изградят
разпределителни газопроводи
и газопроводни отклонения за
да се захранят с природен газ
имоти в регулацията на град
Генерал Тошево, които попадат изцяло в урбанизирана територия.
- Местоположението на инвестиционно
предложение
е в град Генерал Тошево, с
ЕКАТТЕ 14711 и жители около 7500 жители, като не засяга елементи на НЕМ. Същия
не попада в чувствителни или
уязвими зони и територии.
Изграждането на „Разпределителните газопроводи и отклонения – етапно строителство”, град Генерал Тошево,
ще е по улиците:
ЕТАП XII: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Калиакра” и ул. ”Бачо Киро”;
ЕТАП XIIІ: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Хан Кардам” и ул. ”Места” и ул. ”Хан
Аспарух”;
ЕТАП XIV: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Йордан
Йовков”, ул. ”Пеньо Пенев” и
ул. „Константин Кисимов”;
ЕТАП XV: Разпределителни

Н а к р а т ко

Последният работен ден
на миналата седмица, беше
обявен за неучебен в училищата и детските градини в
селата от община Генерал
Тошево. Причината за това
беше усложнената снежна
обстановка. В Спасово, Кардам, Красен и Преселенци
училищата затвориха врати, както и детските градини в същите населени места плюс селата Присад, Люляково и Василево. Само в
град Генерал Тошево 7 февруари беше учебен ден.

* * *

На 6 и 7 февруари пътната обстановка в област Добрич се влоши заради постоянните снеговалежи в
цяла България. Въпреки
това всички пътища в областта бяха проходими при
зимни условия. В община
Генерал Тошево затворен
за кратко остана само пътят между селата Спасово и
Бежаново. По искане от румънска страна беше ограничено движението по път II29 Генерал Тошево – Кардам за коли над 12 тона, като Областно пътно управление отправи апел към водачите на ТИР-ове пътуващи
към ГКПП-Кардам, да намерят място за нощувка на 6
срещу 7 февруари.

газопроводи и газопроводни
отклонения по ул. „Никола Вапцаров“ и ул. „Христо Ботев“;
ЕТАП XVI: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Йордан
Йовков”;
ЕТАП XVIІ: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Г. С. Раковски“;
ЕТАП XVІIІ: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Васил
Априлов”;
ЕТАП XIX: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Александър Стамболийски“;
ЕТАП XX: Разпределителни
газопроводи и газопроводни
отклонения по ул. ”Сергей Румянцев“, ул. „Добруджа“ и ул.
„Леонти Бакларов“;
ЕТАП ХXI: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Димитър
Благоев“;
ЕТАП ХXII: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Васил
Левски“;
ЕТАП ХXIII: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Димитър
Дончев“;
ЕТАП ХXIV: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Петко Д.
Петков“;
ЕТАП ХXV: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Първи
Май“;

ЕТАП ХXVI: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Хаджи
Димитър“;
ЕТАП ХXVII: Разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по ул. ”Васил Левски“;
- Основните процеси при реализация на инвестиционното предложение са свързани
с проектиране, одобряване на
проекти, строително-монтажни работи и последваща експлоатация на съоръженията
(разпределителни газопроводи /РГ/,газопроводни отклонения /ГО/, газорегулаторните табла /ГРТ/ и измервателни
табла /ГРИТ/).
- Собственик на терена, който временно ще бъде използван за изграждане на подземната линейна част е Община Генерал Тошево, на основание Закона за общинската
собственост. Временната площадка при строителството се
разполага обикновено на 50см
от бордюра на пътя, а площта,
необходима за временните
строителни дейности обхваща около 2.5м по протежение
на пътя, докато се транспортират строителните отпадъци
и се зарови траншеята. Самата траншея е широка 40см по
дължината на пътя и на 50см
от бордюра.
- Строително-монтажните
работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина в порядъка 40 см и дълбочина средно 0,80 – 1 м, в за-

висимост от диаметъра на газопровода, направа на шурфове с размери 2,5х0,4х0,8 на
разстояние един от друг около
20м. полагане на полиетиленови тръби и монтаж на връзките и съоръженията. Тръбопроводите се полагат върху
мека подложка от пясък и след
това досипване с пясък до 10
см над горната образуваща
на тръбата. Траншеята се запълва с изкопаната почва, когато се преминава през некултивирани терени. В случаите,
при които са нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид,
при спазване на технологичната последователност.
Обхвата на инвестиционното предложение има връзка
с други съществуващи на територията на града и одобрени с устройствен план дейности. На първо място като основополагаща се явява връзката с националната газопреносна мрежа в непосредствена близост до града. Чрез тази
връзка се постига основната
цел на газификацията на гр.
Ген. Тошево - разширение на
съществуващата газопреносна мрежа. С настоящето ИП
Газоразпределителната мрежа на Добруджа газ се увеличава, като разпределителните газопроводи ще са продължение на изградени вече
такива, съобразени с Концепция /План схема/ за газифи-

кация на гр. Ген. Тошево, въз
основа на която е изработен и
ПУП за цялостната газификация на града. Този ПУП предвижда прокарването на цялата
мрежа от разпределителни газопроводи, позволяваща газификацията на всички промишлени, административно-търговски и битови потребители
в регулацията на гр. Генерал
Тошево, които попадат изцяло
в урбанизирана територия. За
реализация на инвестиционното предложение инвестиционните проекти се съгласуват и се набавят становища и
разрешителни от оторизирана
фирма за технически надзор,
от органите на ПБЗН. Необходимо е съгласуване с експлоатационните дружества, имащи подземна инфраструктура – Енерго – ПРО, В и К , Виваком- БТК, становище от РИОСВ и пр. Извършването на
строително-монтажните работи започва след издаване на
разрешение за строеж от общинската администрация, въвеждането в експлоатация
след издаване на необходимите разрешителни от органите на ДАМТН и разрешение за
ползване от ДНСК.
- Единствените строителни
материали, необходими при
изграждането на газопровода
са пясък и чакъл. Свързването на полиетиленовите тръби
се осъществява посредством
електрозаваряване, за което
се използват преносими генератори. Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като
строително – монтажните работи се извършват в светлата
част на деня.
- Излишните земни маси при
изкопните работи както и стро-

ителните отпадъци по време
на строителството, които ще
бъдат в минимално количество ще бъдат извозвани на
определено място от Община
Генерал Тошево. При експлоатацията на обекта няма да
се формират отпадъци, като
не се очакват значителни последици на инвестиционното
предложение за околната среда и човешкото здраве.
При употребата на природен газ като гориво се отделят
пренебрежимо малко азотни
окиси и органични вещества
за разлика от всички други използвани горива.
При експлоатацията на газопровода – обект на настоящото инвестиционно предложение няма да има значително въздействие на аспектите
на околната среда. Нормалната експлоатацията на газоразпределителната мрежа не
предизвиква замърсяване и
дискомфорт на околната среда и не генерира шум.
Не се очаква осъществяването на инвестиционното предложение да доведе
до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района, тъй-като по самата си методика на изпълнение строителството на газопроводи от
разпределителната
мрежа
предполага и осигурява пълно възстановяване на съответното покритие на терена
по трасето. По време на експлоатацията на мрежата няма значителни вредни емисии, които биха засегнали
горните характеристики. При
реализиране на ИП не е възможен контакт на газа с вода
понеже при изграждането на
газопроводите самите тръби
не са загазени.

Инициативата „Попитай кмета“ беше в Генерал Тошево
На 30 януари в зала „Дора
Габе“ на Община Генерал Тошево се проведе поредната
среща от инициативата „Попитай кмета“. По традиция
градоначалникът Валентин
Димитров представи своя отчет за извършеното Общинска администрация през предходния месец януари. Очертани бяха няколко основни
момента от първия за годината месец.
На 2 януари служителите
на Общинска администрация
бяха навестени от сурвакари
и сурвакани за здраве, щастие и берекет. С този хубав
ритуал започна новата работна година за всички.
На 10 януари Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми
и проекти“, сключи два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез водено от общностите местно развитие МИГ – „Балчик – Генерал Тошево“. Единият е проектът „Активно приобщаване
с оглед насърчаване на рав-

ните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност
за заетост“ е на стойност 388
869.32 лв., а другият е проектът „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните
лица, отдалечени от пазара
на труда чрез местни инициативи за заетост” е на стойност
148 306,40 лв. Община Генерал Тошево сключи и договор
с Фонд „Социална закрила” за
реализиране на дейности по
предоставяне на топла храна към Целева програма „Обществени трапезарии” за 120
бенефициенти на територията на общината, в рамките на
250 работни дни.
От 13 до 17 януари 2020 г. в
„Център за почасово предоставяне на услуги в домашна
среда“ се проведе обучение
по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания в община Генерал Тошево“, процедура
за безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 20142020, съфинансирана от Европейски социален фонд на

Европейския съюз.
По подобие на редица други градове в България, от нова година и децата на Генерал Тошево вече ще се радват на страхотна площадка по
безопасност на движението.
Съоръжението е много интересно по своята форма и стил
на проектиране и е едно от
малкото подобни в страната.
През месеца усилено се
работи и по строителството на новите гаражни клетки
за пожарни автомобили. Паралелно с тяхното изграждане се извършват и дейности по енергийното обновяване на съществуващата сграда на Пожарната служба. То
се реализира по спечелен от
Общинска
администрация
проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в 5 жилищни и 4 административни сгради. Целта е по-ниско енергопотребление.
На 16 януари след проверка на приемателна комисия, в
експлоатация беше пусната
изцяло обновената пътна отсечка между селата Василево
и Балканци. Пак в средата на
месеца бяха подадени и проектни предложения до „Красива България“.
На 17 януари беше на-
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правена символична церемония „първа копка“ 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”
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за
регионално развитие. На същия ден се проведе публичното обсъждане на бюджета
за 2020 г.
Между 24 и 26 януари на
работно посещение в Генерал Тошево пристигна кметът на град Болград Сергей
Димитриев, с когото беше подписано партньорско споразумение преди сключването
на договор по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество
по Европейски инструмент за
съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
Община Генерал Тошево
отбеляза празника Бабинден,
беше открита и изложба фотоси „Есенни хоризонти“ в изложбената зала на НЧ „Светлина – 1941“, от втори фотопленер в село Красен. На
23 януари се проведе шести общински конкурс за рецитация на тема: „За да я
има България“. На 30 януари Генерал Тошево отбеляза 60-годишнината си от обявяването за град, а ден покъсно в залата на читалището концерт изнесе Фолкло-

рен ансамбъл „Родопа“.
Като предстоящо през месец февруари кметът Валентин Димитров очерта следните моменти:
Между 3 и 5 февруари по
Оперативна програма „Предоставяне на индивидуални
пакети хранителни продукти
2017 – 2019 г.“ (пакетите бяха раздадени) на крайно нуждаещи се жители на общината. На 5 февруари се проведе
Заседание на Общинския съвет с основна точка приемане на Бюджет 2020. Пак на този ден жителите и гостите на
града се насладиха на спектакъла на „Нов театър НДК –
София“ - „Майстори“ с участието на Елен Колева.
На 10 февруари беше открита изложбата „147 г. от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски“ на РИМ
– град Ловеч. На 14 февруари
ще бъдат отбелязани празниците „Трифон Зарезан” и
„Свети Валентин“ по населените места с различни събития. На 19 февруари ще има
Всенароден помен за Васил
Левски – Поклонение пред
паметника на Васил Левски
в града.
През месец февруари ще
бъде представена книгата
„Земя на пеещите колелета 2“
с включени наградени разкази от Втори национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“.
Ще продължи и хигиенизирането на селата и работата
по санирането на обществени
сгради по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и ще се проведат и отчетните събирания по
населени места за 2019 г.

