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Сурва, сурва, весела година! „Благотворителната Коледа“

Сурва, весела година,
златен клас на нива,
червена ябълка в градина,
жълт мамул на леса,
голям грозд на лоза,
пълна къща с деца,
пълни обори със стока,
пълна кесия с пари.
Пълна къща със коприна!
Живи, здрави догодина,
догодина, до амина!

В първия работен ден на
новата 2020 година по традиция в Община Генерал
Тошево влязоха сурвакари от НЧ „Светлина – 1941“.
Малките сурвакарчета навестиха кмета Валентин Димитров, когото сурвакаха по
стар български обичай за
здраве, успехи и берекет.
С красиви ръчно изработени сурвакници малчуганите нарекоха своите пожелания пред кмета на общината
а в замяна получиха като подарък голям шоколад и детска книжка.

„Бъдете живи, здрави и
послушни. Слушайте учителите си и се учете, защото

образованието е много важно и един ден, когато пораснете, знанието ще отво-

Сурвакари навестиха кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров в първия работен ден
на новата 2020 година и наричаха за здраве и успехи.

Магията на празничната нощ
Добре дошла, 2020 година!
За поредна година площад „Бялата лястовица“ в
Генерал Тошево прие стотици жители и гости на гра-

ри много врати пред вас“,
каза на децата градоначалникът Валентин Димитров.

да на новогодишното тържество „Заедно в празничната
нощ“. В последните мигове
на отиващата си 2019 година и в първите минути на новата година, близо 400 души

Това големият печеливш от Новогодишната томбола –
цветен, SMART телевизор за Георги Георгиев

изпълниха площада и извиха
огромно кръшно хоро, поведено от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. Новото десетилетие беше посрещнато с много музика, танци, баница с
късмети, вино и шампанско.
Точно в полунощ страхотна
заря, продължила над 10 минути озари ясното небе над
китното ни градче.
Кулминацията на едночасовата програма беше томболата, която Община Генерал Тошево организира
за първи път. Голямата награда – 32 инчов SMART телевизор, беше спечелена от
Георги Георгиев. Организаторите на събитието раздадоха още две награди – микровълнова фурна и кафемашина.
Да бъде здрава и мирна,
успешна и плодотворна новата 2020 година!

НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево обявява конкурс за стихотворение и
проза на тема „Вино и любов, любов и вино“.
Всеки желаещ над 16 години може да участва в конкурса с една творба до една
страница в три екземпляра, с цел – безпристрастност на конкурса. Всички участващи трябва да оставят имена, адрес, телефонен номер и e-mail, изписани на отделен
лист.
Краен срок за приемане на творбите – 7 февруари 2020 година в читалището на адрес НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, пк 9500, ул. „Васил Левски“ №5.
Отличените творби ще бъдат наградени на 14 февруари по време на празненствата за Трифон Зарезан и традиционното зарязване на лозите.

Още една година
топъл обяд за
нуждаещи се
стр. 2

В следващия брой на
вестник „Добруджански
глас“ ще може да намерите всички решения от
последното заседание на
Общински съвет – град
Генерал Тошево, което се
проведе на 19 декември.

* * *

Уважаеми читатели, с
настъпването на новата
година Ви уведомяваме,
че абонаментът на всички обяви и реклами вече
приключи. За подновяване им и подаването на нови, моля посетете редакцията на вестник „Добруджански глас“ в сградата на Общинска администрация, ет. 2, стая 202.

* * *

Уведомяваме ви, че касата на звено „Местни
данъци и такси” в община Генерал Тошево възобнови дейността си на
6 януари и вече приема
плащането на местните
налози. Заради годишното финансово приключване касата не работи
между 31 декември 2019
г. и 3 януари 2020 г.

усмихна 260 човека

В навечерието на Бъдни вечер успешно приключи традиционната дарителска кампания „Благотворителна Коледа“,
която Община Генерал Тошево организира по случай настъпването на Коледните и Новогодишните празници. Десетото
юбилейно издание на благородното начинание се осъществи в рамките на две седмици, като за този период бяха събрани 6 500 лв.
Общо 38 дарители се включиха тази година в кампанията
(списък с тях можете да видите по-долу). Благодарение на събраните средства в навечерието на Коледа 260 човека от общината получиха хранителни пакети с продукти от първа необходимост на стойност 25 лв. Пакетът включваше: олио, качамак, захар, зрял фасул, леща, ориз, макарони, свинско в
собствен сос, русенско варено, телешко – закуска, риба скумрия филе доматен сос, вафли, мандарини и яйца.
„Благотворителна Коледа“ е насочена към подпомагане на
хора в неравностойно социално положение, самотни възрастни и многодетни семейства, живеещи на територията на община Генерал Тошево.
Ето и имената на всички дарители – фирми и физически
лица:
1. Община Генерал Тошево
2. Естер ойл Начеви, гр. Ген. Тошево
3. АС, Сашо Ставрев, с. Пчеларово
4. Агро Сип, с. Дъбовик
5. Терра комерс, гр. Ген. Тошево
6. Валентин Димитров, гр. Ген Тошево
7. Дарител 7 – пожелал анонимност
8. ЕТ Силвена, с. Пчеларово
9. Росен Ганев, с. Къпиново
10. Коста Костов, гр. Ген. Тошево
11. ЕТ Хамбо, гр. Ген. Тошево
12. Георги Недев, с. Росица
13. Държавно горско стопанство, гр. Ген. Тошево
14. Калояница, гр. Ген. Тошево
15. Георги Николаев, гр. Ген. Тошево
16. Деян Димитров, гр. Ген. Тошево
17. ПКК Красен, с. Красен
18. ЗК Люляк, с. Люляково
19. Христо Павлов, гр. Ген. Тошево
20. Мирослав Славов, с. Пчеларово
21. Братя Добреви, с. Пчеларово
22. Вичо Костадинов, с. Пчеларово
23. Пол аграр кампани, с. Красен
24. Белдас, с. Къпиново
25. Геотерм, гр. Ген. Тошево
26. д-р Яна Бонева, гр. Ген. Тошево
27. Недялко Славов, с. Росица
28. Димитричка Вълева, гр. Ген. Тошево
29. АГРИСС, гр. Ген. Тошево
30. Триада, гр. Добрич
31. Антон Гочев, гр. Ген. Тошево
32. Младенка Паунова, гр. Ген. Тошево
33. Никола Русков, с. Кардам
34. Петър Стоянов, с. Кардам
35. Илия Стоянов, с. Кардам
36. Дарител 36 – пожелал анонимност
37. Кирчо Апостолов, гр. Добрич
38. Стоян Енчев, гр. Ген. Тошево
Уважаеми жители на Община Генерал Тошево, във връзка
с публичното обсъждане на проектобюджета за 2020 г. на Община Генерал Тошево, каним всички заинтересовани граждани и структури на Общината на 17.01.2020 г. от 10:00 часа в
зала “Дора Габе” на трети етаж на Общинска администрация
на среща за обсъждане на проектобюджет 2020.
Предложения и мнения за проектобюджет 2020 може да се
дават до 16.01.2020 г. в стая 107 на Общинска администрация,
на тел. 20-51 или на електронен адрес: finansi@toshevo.org.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Близо 5000 лева
бяха събрани за
семейството в
Кардам

Коледарски
групи наричаха
за здраве и
берекет

стр. 2

стр. 4
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Последната среща за 2019 г. от инициативата
“Попитай кмета” се проведе в село Люляково
На 30 декември, само ден
преди настъпването на новата 2020 година, се състоя поредната 46 среща от инициативата “Попитай кмета” (втора през новия мандат на управление). Този път, изнесената приемна на кмета на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров, се проведе
в село Люляково, което дома-

ни момента.
Като най-значими, кметът
определи всички мероприятия, свързани с Коледните
и Новогодишните празници
в града – поставянето на коледната украса и запалването на светлините на коледната елха в Генерал Тошево; големият Коледен концерт на
НЧ „Светлина – 1941“; Коле-

ност на жилищни и обществени сгради и срещата по
проект “Повишаване достъпността до TEN-T мрежата в
транс-граничен район Негру
Вода – Генерал Тошево”, по
Програма Interreg V – A Румъния-България 2014 – 2020.
На 18 декември тържествено беше отбелязана 160-годишнина от рождението на

Интересни теми бяха обсъдени на поредната среща „Попитай кмета“,
която се проведе в село Люляково.

кинства кампанията за трети
път от началото на нейното
съществуване.
В клуба на пенсионера присъстваха около 25 човека,
които с интерес и нетърпение
очакваха срещата си с Валентин Димитров. Както всеки друг път и сега кметът на
Община Генерал Тошево започна с традиционния си отчет за извършеното от Общинска администрация през
предходния месец. Празничния месец декември беше наситен със събития, като пред
жителите на село Люляково
бяха очертани няколко основ-

дарския благослов, който събра 10 коледарски групи навръх 24 декември пред сградата на Община Генерал Тошево и събитието Благотворителната Коледа, благодарение на което бяха събрани
средства за закупуването на
хранителни пакети на 260 човека от общината.
Важни моменти през изминалия месец декември бяха
и двете заседания на Общинския съвет, които се проведоха съответно на 2 и 19 декември; разяснителните пресконференции, свързани с проектите за енергийна ефектив-

ген. Стефан Тошев – патрон
на нашия град, а малко покъсно през деня бяха раздадени и традиционните годишни награди в анкетата „Спортист на годината“.
През целия месец продължиха дейностите по хигиенизирането на селата в общината и поставянето на снегозащитни съоръжения на места
по общинската пътна мрежа.
Като най-важен и значим
момент от предстоящите събития през месец януари,
кметът Валентин Димитров
изтъкна работата по подготовката на Бюджет 2020, не-

говото публично обсъждане
и празненствата, свързани с
60-годишнината от обявяването на Генерал Тошево за
град. Продължава и работата
по всички проекти.
В края на срещата гостите
имаха възможността да зададат своите въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров. Най-дискутираната
тема беше свързана със състоянието на уличната мрежа
в село Люляково, по която,
според жителите на селото
не е правен никакъв ремонт
повече от 20 години. По тази тема Валентин Димитров
обясни изключително подробно на присъстващите, кои
улици ще бъдат частично ремонтирани и кои изцяло рехабилитарани, в какви срокове
и благодарение на участието
на Община Генерал Тошево
в кои проекти. Отговорите на
всички въпроси около този казус определено удовлетвориха жителите на селото.
Останалите теми на разговор бяха свързани предимно с проблеми в самото село – състоянието на закритото сметище и навлизането
му все по-навътре към селото; проблемите с обхвата на
всички мобилни оператори и
интернет услуги; увеличаването на броя на бездомните
кучета, както и все по-честите
набези на чакали и лисици в
селото. Обсъдена беше и темата с уличното осветление в
селото, възможността за поставяне на нови LED лампи и
камери на определени места
в Люляково.
По всички повдигнати теми
кметът Валентин Димитров
даде своите изчерпателни отговори и гаранции, че всички
проблеми, касаещи неговата
работа и зависещи от компетенцията на служителите на
Общинска администрация,
ще бъдат навременно разрешени.

Нов договор по програма
„Обществени трапезарии“
Община Генерал Тошево сключи 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. Договорът влиза в
сила от 2 януари 2020 г. до
31 декември 2020 г.
Фонд „Социална закрила” предоставя сумата от
87 000,00 лв., като средствата ще бъдат изразходени за приготвяне и доставяне на топла храна за
обяд – супа, основно ястие
и хляб. За изпълнение на
договорените отношения
в Домашен социален патронаж ще бъде назначен
работник кухня, чиято работна заплата и осигуровки са за сметка на общината. Ежедневно храната ще
достига до всички населени места, където се предоставя услугата Домашен
социален патронаж, с 5 автомобила – специализиран
транспорт.
Целеви групи на програмата са:
• Лица и семейства на

месечно подпомагане по
реда и условията на чл.9
от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане;
• Лица с доказана липса
на доходи и близки, които
да се грижат за тях;
• Самотно живеещи лица
и семейства, получаващи
минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж
и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени
пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/;
• Многодетни семейства;
• Скитащи и бездомни
деца и лица.
Община Генерал Тошево кани всички, попадащи
в обхвата на целевите групи да подадат Заявление Декларация по образец в
Общинска администрация,
стая 103 – отдел „Социални дейности и домашен социален патронаж“.
С помощта на Фонд „Социална закрила” община
Генерал Тошево разрешава сериозен проблем - осигуряване на топла и разнообразна храна през годината на лица и семейства
които не могат да си я осигурят сами.

Първите кутии в полза на семейството
от село Кардам бяха отворени
Ето това е един от най-усмихнатите класове в България.

Най-усмихнатият клас
В края на миналата година учениците от IV „a“ клас
при ИОУ “Хр. Смирненски”
в град Генерал Тошево бяха
класирани на трето място в
Националния конкурс “Найусмихнат клас на България
за 2019 година”, организиран от сдружение “Усмивка”,
град Бургас.
В учебното си заведение,
учениците отбелязаха Световния ден на усмивката, като подариха на своите съученици и на работещите в
училището емотикони с усмивки и призоваха всички

да бъдат винаги усмихнати
и весели. „Те вярват, че усмивката ще спаси света и
ще направи хората по-добри
и толерантни един към друг”,
заяви директорът на училището Петя Панева.
През годините в този конкурс са участвали над 700
училища и детски градини с
над 22 000 детски усмивки.
“Най-усмихнат клас на България” е безспорно най-големият конкурс за усмивки в
страната!”, коментира Митка
Георгиева, председател на
сдружение „Усмивка”.

Около 5000 лева бяха събрани от първия етап на кампанията в полза на многодетното семейство от Кардам. В
края на миналата година в
зала „Дора Габе“ на Община
Генерал Тошево бяха отворени кутиите за набиране на
средства, поставени в различни обекти в Кардам, Генерал Тошево, Добрич, Варна и Балчик. В присъствието на зам.-кметът на Община
Генерал Тошево Румен Мунтянов и кметът на село Кардам Георги Събев, кутиите
бяха отворени, а парите преброени и надлежно описани.
Във всички тях имаше събрани 2615 лева.
Около 700 лева са постъпили в разкритата благотворителна сметка, още няколкостотин лева са били събрани от лица и фирми. Мото клуб „Хан Аспарух 681” в
Добрич предостави 500 лева.
Средствата са предназначени за ремонт на къщата
на бабата и дядото, които се
грижат за 5 деца – три моми-

чета и две момчета. Шестото дете в семейството – 9-годишният Стефан, почина на
27 октомври след вдишване
на отровния газ фосфин, съдържащ се в таблетки срещу

гризачи.
Организаторите на кампанията обявиха, че тя ще
продължи и след нова година, защото ще са нужни още
средства за ремонт на къ-

щата, която е в окаяно състояние. Надеждите са на покъсен етап да се включат и
строителни компании, които
да се включат с материали и
работна ръка.

Организаторите на дарителската кампания отварят кутиите със събраните средства.
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Духът на добрината прави до чудеса…
Днес ще ви разкажем една
история, в която за наша радост сме участници и ние, от
Районен съд – Генерал Тошево. Въпреки, че историята
се развива през пролетта тя
има силно изразен коледен
дух, и затова позволете ни
да Ви я разкажем сега, точно
покрай един от най-светлите празници в годината. Това е историята на едно малко момченце, от едно малко
училище, в едно малко село,
насред безкрайните добруджански поля. Ще скрием истинското име на момченцето, а за историята ще го наречем Димо.
И така, нека да започваме…
Нашата история започна в един слънчев пролетен
ден, когато в училището, където учил малкият Димо дошъл един представителен
мъж. Той разказал на него
и на всички други за съда, в
който работел. Разказал им
какво представлява работата там, защо децата биха
отишли в съда и много други важни и интересни неща.
Но най-интересното било, че
високият гост поискал децата да му нарисуват рисунки.
Как те си представяли съда
и хората, които работят там.
Срещата завършила с обещанието, че за учениците,
нарисували най-добрите рисунки ще има награди.
Димчо много обичал да
рисува и много, много искал
да спечели награда. Той помолил своята учителката да
му покаже на снимка как из-

глежда съдът, за който им
разказал високият гост, за
да може рисунката да стане
наистина хубава. Заедно намерили в интернет и разгледали различни снимки на съдебна зала, на синята стая
и на различните хора, които
работят в съда. И така се започнало.
Всеки ден през обедната почивка Димчо не отивал
да си играе с другите деца,
а взимал от учителката боички, бели листи и сядал да
рисува. Когато дошъл денят,
в който трябвало да се изпратят рисунките, малкият
избрал своята най-добра рисунка. Не след дълго в училището се получило писмо от съда, в което пишело,
че Димчо и още няколко деца, заедно с тяхната учителка са поканени на специално
тържество, за да бъдат наградени за своето старание.
В големия ден, малкият
Димо най-после видял мястото, за което им разказвал
високият гост, видял и сериозните хора, които работели
там. Всичко било интересно, вълнуващо и дори малко плашещо за него. Димчо познавал само сградата на училището и никога не
бил влизал в друга толкова
голяма сграда. Служителите на съда подготвили вкусни лакомства за децата, но
малкият Димо бил така притеснен, че дъх не можел да
си поеме, камо ли да хапне
от сладкишите. Само силно
стискал ръката на учителката и не смеел да се отдели

от нея.
Почти неусетно дошъл големият миг, в който Димо
чул своето име и трябвало
да излезе пред всички, за да
получи наградата си. Заедно
със своята учителка, двамата пристъпили напред. Малкият продължавал да държи
здраво ръката на учителката
си, а сърчицето му щяло да
изскочи от вълнение. Всички други деца излизали сами да получат наградите си,
но не и малкият Димо. Никой
от присъстващите на тържеството, освен неговата учителка не знаел, че той има
своите проблеми. Димчо общувал трудно със своите
връстници, имал затруднения в училище и не умеел да
изразява емоциите си. Никой от сериозните хора, които оценили и отличили рисунката му не знаели това.
Тържеството свършило,
децата се сбогували със
своите домакини от съда, а
учителката завела всички
малки художници в сладкарница, за да ги почерпи за наградите. И тогава се случило чудото.
За всеобща изненада,
малкият Димо с грейнали от
гордост очи и с радост започнал да говори. Той разказвал без дори да си поеме дъх какво е видял, какво
е почувствал, как се радвал
на наградата и ако пак трябвало да рисува, как щял да
нарисува още по- хубава рисунка. Учителката и децата
го слушали и не можели да
повярват, че това е същото

малко момче, което не говори, все още не може да чете,
да пише и да смята. А малкият Димо не спирал да говори, при това съвсем правилно. Емоцията извирала
от сърцето му и той я обличал в думи.
Вниманието, което Димчо получил в този специален
ден и това, че усилията и
трудът му били оценени, му
дали силата да превъзмогне
своя проблем.
Тази историята ни разказа г-жа Биляна Тонева, директор на училището в село Красен. Тя е учителката,
която в онзи пролетен ден
доведе Димчо и неговите съученици в Районен съд – Генерал Тошево. Днес всеки
един от нас, които работим
в този съд знаем, че дори и
ако само това чудо сме успели да постигнем с Образователната инициатива „Децата и съда” пак си е струвало всяко усилие. Споделяме
с вълнение и с гордост тази
невероятна история покрай
светлите коледни и новогодишни празници, за да Ви
заредим с духа на Доброто.
Доброто, което има своя
малък извор в сърцето на
един български съд.
Точно преди Коледа малчуганът-герой в тази история
получи своят специален коледен подарък от името на
всички магистрати и служители в Районен съд – Генерал Тошево
Публикация на Районен
съд – Генерал Тошево
/без редакторска намеса/

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание Заповед №1298/20.12.2019 г. на кмета на Община Генерал Тошево, чл.14 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 61 и чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение №3-7/02.12.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево, е
открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
За отдаване под наем на дворни места, за срок от 6 (шест) години, считано от стопанската 2019/2020 г., при начална
тръжна наемна цена в размер на 60.00 лв/дка.
1. Село Малина:
Кв.9; УПИ№ VI; 840 кв. м.
12. Село Писарово:
Кв.10; УПИ №IX; 640 кв. м.
Кв.9; УПИ№X; 800 кв. м.
Кв.3; УПИ №V-42; 1 160 кв. м.
Кв.11; УПИ №II; 1 350 кв. м.
Кв.9; УПИ№XI; 820 кв. м.
Кв.3; УПИ №IV-43; 1 160 кв. м.
2. Село Сираково:
Кв.9; УПИ№XII; 840 кв. м.
Кв.7; УПИ №II-65; 1 185 кв. м.
Имотът се намира в околовръстния Кв.20; УПИ №XIII-65; 1 040 кв. м.
Кв.7; УПИ №IV-65; 1 450 кв. м.
полигон на селото: 2 500 кв. м.
9. Село Росица:
Кв.7; УПИ №V-65; 975 кв. м.
Имотът се намира в околовръстния Кв.73; УПИ №I; 1 730 кв. м.
Кв.30; УПИ №VII; 1 200 кв. м.
полигон на селото: 12 155 кв. м.
Кв.73; УПИ №III; 1 350 кв. м.
Кв.30; УПИ №VIII; 1 200 кв. м.
3. Село Сърнино:
Кв.73; УПИ №II; 2 300 кв. м.
Кв.30; УПИ №IX; 1 270 кв. м.
Кв.11; УПИ №XIII; 1 245 кв. м.
Кв.73; УПИ №VIII; 2 600 кв. м.
13. Село Спасово:
4. Генерал Тошево:
Кв.73; УПИ №VII; 2 360 кв. м.
Кв. 59; УПИ№I-снс; 865 кв. м.
Промишлена зона; ПИ№ 2135; 1 300 Кв.73; УПИ №VI; 1 860 кв. м.
Кв. 59; УПИ№II-снс; 685 кв. м.
кв. м.
Кв.73; УПИ №V; 1 760 кв. м.
14. Село Равнец:
Промишлена зона; ПИ№ 2285; Кв.73; УПИ №IV; 2 450 кв. м.
Кв.9‘ УПИ №V- общ; 800 кв. м.
13 450 кв. м.
10. Село Чернооково:
15. Село Йовково:
5. Квартал Пастир:
Кв.15; УПИ №ХXII; 1 751 кв. м.
34045.501.178; 1 693 кв. м.
Кв.6; УПИ№IV-44; 1 460 кв. м.
Кв.17; УПИ №II-30; 1 180 кв. м.
34045.501.177; 503 кв. м.
Кв.2; УПИ №XII; 2 330 кв. м.
Кв.17; УПИ №I-30; 1 200 кв. м.
16. Село Великово:
Кв.2; УПИ №XIII; 1 500 кв. м.
Кв.18; УПИ №VI; 1 240 кв. м.
Кв.24; УПИ№I-общ.; 1 380 кв. м.
6. Село Конаре:
Кв.18; УПИ №VIII; 1 240 кв. м.
17. Село Кардам:
Кв.2; УПИ №I; 1 310 кв. м.
Кв.18; УПИ №IX; 1 240 кв. м.
Кв.53; УПИ№I-озеленяване; 11 235
Кв.5; УПИ №III-4; 1 550 кв. м.
Кв.18; УПИ №X; 1 240 кв. м.
кв. м.
Кв.9; УПИ №XI–11,12; 825 кв. м.
Кв.18; УПИ №XI; 1 180 кв. м.
Кв.35; УПИ№I-озеленяване; 15 820
Кв.9; УПИ №XIV-11; 1 400 кв. м.
Кв.18; УПИ №XII; 1 150 кв. м.
кв. м.
Кв.21; УПИ №V-51; 1 000 кв. м.
Кв.24; УПИ №III-82; 1 250 кв. м.
18. Село Средина:
7. Село Бежаново:
Кв.30; УПИ№I-133; 1 200 кв. м.
Имотът се намира в околовръстния
Кв.15; УПИ №XXII; 1 310 кв. м.
11. Село Преселенци:
полигон на селото; 10 529 кв. м.
Кв.15; УПИ №XXI-12; 1 230 кв. м.
Кв.13; УПИ №II; 1 350 кв. м.
19. Село Пчеларово:
8. Село Къпиново:
Кв.13; УПИ №I; 1 120 кв. м.
Кв.24; УПИ№I-общ.; 1 850 кв. м.
Публичният търг ще се проведе на 29.01.2020 г. от 09:00 часа в административната сграда на община Генерал Тошево,
ул. „В. Априлов” № 5 в зала „Дора Габе“, на третия етаж. Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под наем,
се получава в стая 411, срещу 20.00 лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на 27.01.2020
г. Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота се внасят в касата, находяща се на I етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД, офис Ген. Тошево. Депозит и заявки за участие се приемат до 15:00 часа на 27.01.2020 г. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Страхотни вкусотии бяха приготвили
учениците от клуб „Креатив“.

Коледна кулинарна изложба
Учениците от клуб „Креатив” отбелязаха настъпването на Коледните и Новогодишни празници с тематична кулинарна изложба, в която представиха традиционни
български ястия, характерни за тези празници. Журито, в състав: Кристияна Иванова – директор на учебното заведение и П. Петрова и
Ст. Георгиев – преподаватели, имаше възможност да се
наслади на празеник, погача,
тиквеник, меденки и други коледни лакомства.

Ръководителят на клуба
– г-жа Джамбазова, внесе
френски привкус с la Bûche
de Noël (коледен бъдник) –
който е типичен френски десерт, неизменен за коледната трапеза.
Събитието протече сред
празнично настроение, вкусна храна и музика. Журито
се затрудни да излъчи категоричен победител, затова
всички участници получиха
лакомства и благодарности
за своята отзивчивост и ентусиазъм.

Срещата премина при сравнително голям интерес.

През месец декември в Община Генерал Тошево се
проведе разяснителна среща във връзка с обявените условия, при които може ще се кандидатства за безвъзмездно финансиране по процедурата „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.
От Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР)
2014 – 2020 г. бяха обявени основните насоки по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г..
В тази връзка бяха разяснени начините, стъпките и реда за кандидатстване.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за 5 и за 7 стопански години, считано
от 2019/2020 година. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Депозитите за участие в размер на 10 лв/дка се внасят в касата, находяща се в административната сграда
на Община Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX
9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до
12:00 часа на 13.01.2020 г. и се получава в стая 305 – отдел „Собственост и стопански дейности”. Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня,
предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни
документи. Депозит и заявления за участие се приемат
до 15:00 часа на 13.01.2020г.
Търгът ще се проведе на 14.01.2020 г. от 09:00 часа в
Общинска администрация гр. Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939.
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Коледарски благослов за здраве и берекет
С песни и наричания на
млади момци коледари
се огласи площад „Бялата лястовица“ в град Гене-

рал на 24 декември. Традиционният Коледарски благослов, организиран на Община Генерал Тошево, от-

ново зарадва жителите и
гостите на града часове
преди Святата нощ на Рождество Христово. Премене-

Коледарски песни и наричания огласиха площад „Бялата лястовица“ в града на 24 декември.

На 18 декември 770 свине
майки и 1 980 малки прасенца изгоряха в свинекомплекса в село Къпиново, община Генерал Тошево. Искрата
на пожара е лумнала около
полунощ, а сигналът е подаден в 00:50 часа. През цялата нощ екипите на РС ПБЗН
Генерал Тошево са гасили
огъня. За съжаление пламъците унищожили 500 квадрата покривна конструкция, цялото оборудване на едно от

Кратки новини
помещенията и всички животни, намиращи се в халето. Причините за възникването на инцидента са в процес на изясняване.
Свинекомплексът е собственост на българо-австрийската фирма „Агро
СИП“ и беше изграден през
2015 г. като част от модерен
комплекс от три свинефер-

ми, фуражен завод и кланица в селата Дъбовик и Къпиново. Общият размер на инвестицията възлиза на 23
млн. лв.

* * *

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимият Д.Д.К. за това, че при условията на опасен рецидив,

ни в народни носии, с тежки добруджански аби и автентични геги, 10 коледарски групи от града и селата
представиха в слънчевия
декемврийски ден характерните за Бъдни вечер
песни за стопанина, за найличната невеста в селото и
буйния момък. Нарекоха за
здраве и берекет тежката
погача и благословиха щедростта на домакина, който
ги с „Дар дарува”, както се
казва народния фолклор по
тези ширини.
В ролята на домакин беше кметът на общината Валентин Димитров. Организаторите на събитието дариха всяка една коледарска дружина с добруджански кравай с пожелание да
продължават да пазят живи
изконните български традиции.
чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот отнел чужди
движими вещи без ничие съгласие с намерение противозаконно да присвои имуществото. Съдът наложи наказание - „Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година, при първоначален строг
режим на изтърпяване. Подсъдимият е осъден и да заплати сторените разноски по
делото.

На 20 декември самодейците при читалище НЧ
„Светлина – 1941“, дариха
на жителите на община Генерал Тошево един вълшебен коледен концерт, изпълнен с празнично настроение, песни, танци и много
усмивки. На пищната и богато украсената празнична
сцена над 100 талантливи
читалищни самодейци, деца от Център за работа с
деца, коледари, гостуващи
изпълнители, танцьори играха кръшни български хора и пяха прекрасни български песни. Свой коледен поздрав към всички присъстващи в залата отправи и кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров.
След успеха в град София –
спечелване на Втора национална награда за най-добър разказ
в литературния конкурс „Славянската духовност – културен
код на българската национална идентичност”, през месец декември, организиран от Славянското дружество в България излезе от печат книгата с разкази
„Лицето на доброто” на писателя Георги Балабанов от град Генерал Тошево.
Това е издание, в което неизмеримата човешка доброта се
извисява във всеки един разказ и я прави обичана и достъпна за читателя. В страниците на книгата авторът постоянно напомня, че пътят, по който вървим, и доброто, което
търсим, са истината и живота ни…

Доза смях…
Полицаи спират кола за превишена скорост:
- Карате прекалено бързо! Защо?
- Ами... заседях се с приятели, отпразнувахме Нова година, а жената сигурно вкъщи ме чака много притеснена!
- Каква Нова година? Десети януари е!
- Ами затова и бързам!

* * *

Акцията „Не го яж, за Нова година е!“ приключи. Сега
започна другата – „Яж, че ще се развали!“

* * *

Не е страшно, ако преядете между Коледа и Нова година. Страшно е ако преяждате между Нова година и Коледа…
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Това са всички любознайковци-всезнайковци.

„Читател на годината“
Отминалия месец декември беше месец на светли Християнски празници
за всички – малки и големи. С музика и песни библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал
Тошево отпразнува своето
коледно тържество. Децата,
които участваха всеки месец в конкурса „Любознайко – Всезнайко“ получиха
много лакомства и награди.
Специално бяха отличени и
тези, които имаха най-много прочетени книги през годината.
Приз „Читател на годината“ получи Димитър Александров Атанасов от V „а“
клас при ОУ „Христо Смирненски“, във възрастова категория „Читатели до 14-годишна възраст“
Приз „Читател на година-

та“ получи Йоана Жейнова
Йовчева от XII клас при ЕГ
„Гео Милев“ – град Добрич,
в категория „Читатели до
18-годишна възраст“.
Във възрастова категория над 18 години, наградата „Читател на годината“ беше присъдена на Слави Николов Паскалев.
Награди от конкурса „Любознайко – Всезнайко“ за месец декември получиха:
Първа награда – Карина
Спасова Тодорова от III „б“
клас при СУ „Никола Й. Вапцаров“;
Втора награда – Кристияна Димитрова Андонова от
IV „а“ клас при СУ „Никола Й.
Вапцаров;
Годишната награда от
конкурса беше присъдена
също на Карина Спасова Тодорова.

Добри гости коледари от НЧ “Светлина – 1941” посрещна кмета на Генерал Тошево Валентин Димитров в сградата на Общинска администрация. Гостите пристигнаха с песен и първо поздравиха стопанина, а след това пресъздадоха българската народна традиция за празничните Бъдни вечер и Коледа, като пяха и наричаха за здраве и благополучие на малки и големи.
В духа на тази традиция за хубавите си думи и наричания,
коледарите бяха дарени с топъл кравай, паричка и бутилка
вино, която да ги сгрява докато обикалят на Бъдни вечер къщите из града.

