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Параклисът в
село Калина вече
е осветен
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Различният Випуск 2020 все пак
имаше своето официално изпращане
За 65 млади тошевци това беше денят, когато чуват за последно училищния звънец

С трогателни тържества в
училищните дворове, провели се на 26 юни, учителските колективи, представители
на местната власт и много родители и приятели, изпратиха абитуриентите от Випуск
2020 на СУ „Никола Й. Вапцаров“ и ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ в град Генерал
Тошево. В условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка от COVID
– 19, това се случи месец покъсно от традиционното. Въпреки това, двете учебни заведения се справиха с предизвикателството да устроят
пищен празник за своите зрелостници. Разбира се, и двете тържества преминаха при
стриктно спазване на изискванията за безопасна дистанция между присъстващите.
С емоционални думи кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров изпрати абитуриентите и в двете училища: „Един етап от об-

Юбилейният 65-ти Випуск 2020 на СУ „Никола Й. Вапцаров“.

разованието ви приключи, но
ученето не свършва до тук.
Сега уроците стават по-трудни и няма да ви лъжа, че ще
бъде лесно. Мога само да ви
пожелая да бъдете силни,
смели, амбициозни, любознателни, уверени, будни, вдъхновяващи, искрени и чисти в

намеренията си. Вие сте промяната и от вас зависи да оформите бъдещия облик на този свят. На добър час!“.
Освен традиционното приветствие на градоначалника, програмата в празничния
ден включваше официално издигане на националния флаг,

Випуск 2020 на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“

предаване на училищното
знаме на следващия Випуск,
както и поздрави от директорите на училищата. Без да изневеряват на традициите те
се обърнаха към зрелостниците с пожелание да носят в
сърцето си спомена за училището, за първата изписана дума, за приятелите и за родния
край.
С неизменното броене до
12, събралo в едно всички
емоции на ученическите години, Випуск 2020 си взе „Довиждане“ с учителите и училището. Чаровни и усмихнати,
завладени от красиви мечти,
младежите не скриха, че заедно с веселието, ще помнят
и с носталгия деня на раздялата с учители и съученици.
Десетки родители и учители
не сдържаха сълзите си от радост, че изпращат своите деца по нелекия път на живота.
Празничната
атмосфера
беше допълнена от музикално
танцови изпълнения и много
споделени мигове на радост.

Скъпи лавандулови приятели и съмишленици,

Трудно ни беше да направим това съобщение,
но преди всичко се съобразяване с настоящата
извънредна епидемична обстановка. Като организатори на събитие от масов характер осъзнаваме опасностите и риска от разпространение
на коронавирус. Не бихме могли да пренебрегнем препоръките на компетентните органи и в
никакъв случай не бихме изложили всички вас на
опасността от заразяване с вируса.
Ето защо, след обстоен анализ на ситуацията в
страната съвместно с общинските власти в двете
лавандулови дестинации – Чирпан и Генерал Тошево стана ясно, че Националният фестивал на
лавандулата няма да се проведе тази година. Забраната за масови събития и недопускането на
струпване на хора на едно място не ни позволява
да осъществим празника и ще постави в изклю-

Изложба от картини от третото издание
на пленера по
живопис
6 стр.

чително неблагоприятна среда всички участници. Спазваме предписанията и се надяваме това тежко за всички ни изпитание да отмине час
по-скоро!
Използваме случая да благодарим на нашите съорганизатори – двете гостоприемни лавандулови
общини, на кметовете Ивайло Крачолов и Валентин Димитров, да благодарим на общинските културни дирекции, на нашите отзивчиви спонсори,
на специалните ни гости-звезди и на всички вас.
Пазете се и бъдете здрави, а догодина Националният фестивал на лавандулата ще посрещне своите приятели с още по-интересна и богата
програма! Приемете нашите най-сърдечни лавандулови поздрави и пожелания за слънчево и прекрасно лято!
От организаторите на Национален фестивал на лавандулата

Отличници от курса на обучение
9-12 кл. на Випуск 2020
Пълни отличници на Випуск 2020
в СУ „Никола Й. Вапцаров“:
Добромира Атанасова Кирчева
Йорданка Николаева Миланова
Никет Бюлентова Мехмедова
Славена Атанасова Петрова
Стелияна Пламенова Маринова
Отличници на Випуск 2020
в СУ „Никола Й. Вапцаров“:
Христина Христова Хинева
Стелиян Красимиров Иванов
Явор Веселинов Петков
Живко Антонов Димитров
Диана Каменова Събева
Жоро Димитров Михайлов
Пълни отличници на Випуск 2020
в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“:
Георги Костов Иванов
Виктория Петрова Великова
Станислава Михайлова Йорданова
Анита Георгиева Иванова
Отличници на Випуск 2020
в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“:
Кристияна Стоянова Петрова
Петър Здравков Георгиев
Теодора Евелинова Петрова
Ивета Жечева Миткова
Кристин Георгиева Маринова

Извънредното положение
се удължава до 15 юли

Правителството одобри
решение за удължаване на
извънредната
епидемична обстановка до 15 юли.
Здравният министър Кирил
Ананиев мотивира предложението със значителното завишаване на заразените в последните седмици. Маските пък пак стават
задължителни в магазините, търговските центрове и
на публичните места, където се провеждат събития на
закрито, като театри, кина и
спортни състезания.
През този период няма да
се налагат нови или стари
тежки мерки. Ще се заложи
на тези, които се прилагат
и сега – забрана за влизане на територията на страната и карантина за влизане
от определени държави, хигиена на ръцете, физическа
дистанция от най-малко 1.5
метра, дезинфекция, носене на защитни маски на закрити места, дистанционна
работа, ограничаване на събиранията и масовите мероприятия.
След 9 юни има значително завишаване на хората, които са носители или
болни от коронавирус. Увеличение на заразените се
отчита и при медицинския
персонал. В периода 27
май – 9 юни среднодневни-

ят брой е 26, докато от 1023 юни нараства на 84 случая на ден, което е увеличение с 3.2 пъти.
След анализ на повишения брой заразени в последните седмици на срещата е
решено да се пристъпи към
затягане на част от мерките. Към момента мерките са
следните:
- остава задължението за
носене на маски в градския
транспорт, лечебните заведения и аптеките;
- връща се изискването за маски в магазините и
търговските центрове, като
трябва да се спазва физическата дистанция от 1.5 м, а
персоналът също трябва да
е с маски;
- в заведенията маски няма да се изискват;
- събития на закрито могат да бъдат организирани
при запълване на максимум
50% от капацитета на залата, като задължително се носят маски, шлемове и други
предпазни средства;
- на футболни мачове се
позволява допускането до
1000 души в сектор, като се
спазва дистанция. За останалите спортни състезания
на открито се допуска запълването до 50% на местатапрез седалка или на 1.5 м,
ако няма седалки.
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Продължава предоставянето на услуги по
проект „Заедно можем да продължим“
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на
COVID-19, предоставянето
на интегрираните услуги за
ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години, психологическа подкрепа и консул-

тация на бъдещи и настоящи
родители и формиране и развитие на родителски умения
по проект № BG05M9OP0012.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, по ОП
РЧР, процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ про-

дължава. Консултациите със
специалистите се извършват
индивидуално, дистанционно чрез онлайн платформи,
телефонни връзки, социални мрежи, а при необходимост от посещения на терен
при строго спазване на противоепидемичните мерки. На

потребителите на услугите
са предоставени разработени материали свързани с начините за предпазване от вирусната инфекция COVID -19.
От 06.07.2020 година
стартира и предоставянето на услугата „Равен старт
в училище“ за деца на възраст от 6 и 7 години, които
са завършили предучилищна подготовка. Капацитета
на летните групи сформирани в детска градина „Пролет“ и детска градина „Първи юни“ гр. Генерал Тошево е
съобразен с „Мерките за организиране на дейностите в
детските градини и детските ясли“. Целта на дейността
е да се доразвият или да се
съхранят придобитите когнитивни и социални умения
в предучилищното образование. През целият месец на
малките възпитаници в детската градина им предстои
да се забавляват, да обогатяват своите познания по
български език, математика,
околен свят, да посетят забележителностите в нашата
община и извън нея.

Нова възможност за Патилански забавления
безработни лица
41 безработни лица от област Добрич се предвижда да
бъдат наети по Регионалната
програма за заетост за 2020
година, съобщават от Областна администрация. На 23
юни под председателството
на заместник-областния управител Живко Желязков се
проведе среща на работната
група, определена да изготви
проект на програмата.
Спазвайки методиката и
на база подадените заявления за участие от общините,
представителят на Дирекция
„Регионална служба по заетост“ – Варна, Светлана Иванова представи в резюме изготвения проект. Предвижда се: Община Балчик да наеме 2 лица на пълен работен
ден; Община Генерал Тошево – 8 лица на пълен работен
ден; Община град Добрич – 2
лица на пълен работен ден;
Община Добричка – 6 лица на
непълен работен ден /4 часа/; Община Каварна – 2 лица на пълен работен ден; Община Крушари – 10 лица, 8 от
тях на непълен работен ден и
2 лица на пълен работен ден;

Община Тервел – 7 лица на
пълен работен ден; Община
Шабла – 4 лица на пълен работен.
Всички общини са предвидили средства в бюджетите си за осигуряване на работно облекло и инвентар на
наетите. Освен това Областна администрация се отказва
от полагащите й се две бройки, като те се предоставят на
общините Генерал Тошево и
Тервел. Общата стойност на
програмата възлиза на 113
762 лв., от които 108 432 лв.
се осигуряват от държавата, а 5 330 лв. – от общините
на територията на областта.
Предвижда се осигурената
заетост да е до 4 месеца.
Проектът на Регионална
програма за заетост за 2020
г. на област Добрич ще бъде
предложен за одобрение на
заседание на Комисия по заетост, след което, съгласно
указания от Министерство на
труда и социалната политика
краен срок за представяне –
30.06.2020 г., ще бъде представен в министерството за
одобрение.

„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по
приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се
инкасират и суми за други видове данък – патентен данък,
данък върху превозните средства, приходи от наета земя,
както и дължимите лихви за посочените задължения.
Услугата се предлага в пощенски станции на територията на цялата страна. Във всяка пощенска станция можете да
платите данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините (Община Генерал Тошево попада в списъка). За целта е достатъчно само да съобщите
на обслужващия ви служител единния граждански номер на
данъчно задълженото лице.
Услугата се развива динамично и в близко време, след
финализиране на съответните договори, „дистанционното„
плащане ще бъде възможно за цялата страна и ще улесни изключително нашите клиенти.

И през миналата седмица игрите, забавленията и образователните уроци в Лятна
академия „Патиланци“ продължиха с пълна сила. Безспорно
най-голям интерес сред малчуганите предизвика отбелязването на празника Еньовден в
двора на ЦПЛР – Център за работа с деца в града. Патиланците спазиха обичая на този
хубав български празник, преминавайки под венец от билки
за здраве и плодородие.
Няколко момичета пък бяха
пременени като баячки и магьосници, които според вярванията ходят сами и сутрин рано преди изгрев слънце, берат
билки, с които след това леку-

ват и правят магии.
На Еньовден децата от академията имаха и образователен урок на тема „Билките“. От
него те научиха повече за различните видове билки, които
виреят в страната, как изглеждат те и какви са техните лечебни свойства.
По-рано през седмицата патиланците имаха друг интересен образователен урок – „Да
опознаем човешкото тяло“. На
мултимедийната стена в центъра децата научиха интересни подробности за устройството на човешкото тяло и неговата структура. Малчуганите се
запознаха и с човешките органи и техните функции.

ОБЯВА
На основание Заповед № 580/22.06.2020г. на кмета на
Община Генерал Тошево, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение
№5-6/28.05.2020г., на Общински съвет Генерал Тошево, е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
За продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№I-общ, кв.25; площ: 780 кв. м.; №3057/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1306, акт №104, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 628.60 лв.; начална тръжна цена: 1 950.00 лв.
2. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№II-общ, кв.25; площ: 820 кв. м.; №3058/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1305, акт №103, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 712.20 лв.; начална тръжна цена: 2 050.00 лв.
3. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№III-общ, кв.25; площ: 820 кв. м.; №3059/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1304, акт №102, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 712.20 лв.; начална тръжна цена: 2 050.00 лв.
4. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№IV-общ, кв.25; площ: 940 кв. м.; №3060/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1303, акт №101, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 962.70 лв.; начална тръжна цена: 2 350.00 лв.
5. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№V-общ, кв.25; площ: 860 кв. м.; №3061/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1302, акт №100, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 795.70 лв.; начална тръжна цена: 2 150.00 лв.
6. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№VI-общ, кв.25; площ: 945 кв. м.; №3062/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1301, акт №99, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 973.20 лв.; начална тръжна цена: 2 360.00 лв.
7. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№VII-д.дом, кв.25; площ: 2 340 кв. м.; №3063/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1300, акт №98, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 4 885.90 лв.; начална тръжна цена: 5 850.00 лв.
8. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№VIII-общ, кв.25; площ: 920 кв. м.; №3064/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1298, акт №96, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 921.00 лв.; начална тръжна цена: 2 300.00 лв.
9. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№IX-общ, кв.25; площ: 920 кв. м.; №3065/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1299, акт №97, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 921.00 лв.; начална тръжна цена: 2 300.00 лв.
10. Село Къпиново – дворно място, представляващо УПИ
№X-общ, кв.25; площ: 880 кв. м.; №3066/04.03.2009 г.,
вх.рег.№1297, акт №95, том II, вписан на 12.03.2009 г.; данъчна оценка: 1 837.40 лв.; начална тръжна цена: 2 200.00 лв.
Публичният търг ще се проведе на 22.07.2020 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 20.07.2020
г. Депозит за участие в размер на 10% от цената на имота се
внася 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 Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се приемат до 15:00 часа на
20.07.2020 г. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Поройните дъждове пощадиха село Красен
След като на 14 юни поройните дъждове наводниха няколко къщи в селата Спасово
и Малина и уплашиха до крайна степен жителите на село Кардам заради евентуално ново ужасяващо наводнение, седмица по-късно, порой
се изля и над село Красен. Само за час-два падналите валежи буквално заляха улиците
на село Красен. Според кмета Тошко Тачев водата е достигнала близо метър в ниските места. Градините на много домове пък са останали под
вода. Въпреки това щетите са
минимални.
В първия работен ден на
седмицата кметът на Община
Генерал Тошево направи обход в района, за да види последиците от поройните дъждове. „Още същия ден след
валежите водата се беше оттекла. Тя е заляла пътя – найниската точка на селото, реално в центъра. Придошла е
откъм селата Пчеларово, Изворово и Къпиново, тъй като
тук има водосборни дерета.
Разляла се е от Филиповата

кръчма до здравната служба.
Няма наводнени избени помещения. Има залети места край
дерето, засадени със селскостопански култури, но поскоро няма унищожени посеви, само налягала царевица и
слънчоглед. Нивото на язови-

ра край Дрян се наблюдава. То
се е вдигнало с 30-40 см, но
това е съвсем нормално“, заяви Валентин Димитров и допълни, че други години на това място е имало наистина сериозни щети след порой.
Веднага започнаха дейнос-

ти по почистването на пътят.
Ще се чистят и деретата, които по принцип се обработват
превантивно и се продълбочават наносите. Всяка година
общината заделя и средства
за поддръжка на проблемните
участъци от деретата.

В ниските части на село Красен пороят буквално заля улиците и наводни градините на хората.
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* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.2
от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията
и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Решение
№3-1/26.03.2020 г. на Общински съвет Генерал
Тошево, Общински съвет Генерал Тошево допълва
свое решение№3-1/26.03.2020 г.
І. Добавя към брой педагогическия персонал в
училищата и детските градини на територията на
общината и определя заплащане на транспортни
разходи за финансовата 2019 година, при спазване на условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г., както следва:
ЦПЛР-ЦРД – град Генерал Тошево:
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 1 бр. учител
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1,
т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.68от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование,
Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Рарешава функционирането на маломерни
и слети паралелки в Средно училище „Никола Й.
Вапцаров“, Основно училище „Христо Смирненски”, Основно училище „Христо Ботев”, село Кардам, Основно училище „Васил Левски”, село Преселенци, Основно училище „Йордан Йовков”, село Спасово и Основно училище „Йордан Йовков”,
село Красен през учебната 2020/2021 година, а
именно:
1. СУ „Н. Й. Вапцаров“, град Ген. Тошево:
Клас Брой паралелки
Брой ученици
Іб
1 маломерна
13
ІI а
1 маломерна
13
ІІ б
1 маломерна
14
III а
1 маломерна
14
VI а
1 маломерна
16
VI б
1 маломерна
16
Xа
1 маломерна
16
XI а
1 маломерна
16
2. ОУ „Хр. Смирненски”, град Генерал Тошево:
Клас Брой паралелки
Брой ученици
Іб
1 маломерна
13
ІІ б
1 маломерна
15
Vб
1 маломерна
14
VIІ б 1 маломерна
16
3. ОУ „Христо Ботев”, село Кардам:
Клас Брой паралелки
Брой ученици
І - II
1 слята		
9
ІV
1 маломерна
9
V
1 маломерна
9
VІ
1 маломерна
9
VІІ
1 маломерна
10
4. ОУ „Васил Левски”, село Преселенци:
Клас Брой паралелки
Брой ученици
І – ІІI 1 слята		
14
IІ-ІV
1 слята		
9
V -VІ 1 слята		
10
VІІ
1 маломерна
11
Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков”, село Спасово:
Клас Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
10
ІІ
1 маломерна
9
ІІІ
1 маломерна
6
ІV
1 маломерна
10
V
1 маломерна
14
VІ
1 маломерна
13
VІІ
1 маломерна
10
2. ОУ „Йордан Йовков”, село Красен:
Клас Брой паралелки
Брой ученици
І- ІІI
1 слята		
6
ІІ- ІV 1 слята		
6
V
1маломерна
9
VІ
1 маломерна
7
VІІ
1 маломерна
8
ІІ. Декларира, че не счита за необходимо реално
дофинансиране на утвърдените маломерни и слети паралелки в средищните училища СУ „Никола
Йонков Вапцаров”, ОУ „Христо Смирненски”, тъй
като там общият брой ученици е над минимално
фиксирания в чл.68 ал.6 на Наредбата.
ІІІ. Декларира, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените маломерни и
слети паралелки в средищните училища ОУ „Йордан Йовков“, село Красен и ОУ „Йордан Йовков“,
село Спасово, тъй като те са защитени и получават
допълнителни целеви средства за това.
ІV. Предоставя дофинансиране на утвърдените
слети и маломерни паралелки в средищното училище ОУ „Хр. Ботев”, село Кардам в размер на 17
568,60 лв. за учебната 2020-2021 г. Средствата да
се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322,
параграф 1098 „Други разходи”.
V. Предоставя дофинансиране на утвърдените
слети и маломерни паралелки в средищното училище ОУ „Васил Левски”, село Преселенци в размер на 15 325,80 лв. за учебната 2020-2021 г.
Средствата да се осигурят от общинския бюджет,

Заседание на Общинския съвет
дейност 3322, параграф 1098 „Други разходи” .
VI. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи, съгласно нормативната уредба действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи, Общински съвет град Генерал Тошево, реши:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем
чрез търг с тайно наддаване за стопанската 20202021г., земеделски земи от Общински поземлен
фонд, съгласно Приложение №1, представляващо
неразделна част от настоящото решение.
II. Определя начални тръжни цени за отдаване
под наем на земеделските земи, определени в т.1
както следва:
Категории: ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ – на цени от 95 лв./дка.
Категории: VІІ, VІІІ, ІХ, Х – на цени от 71 лв./дка.
3. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия – правни и фактически
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за отдаване под наем
на имотите по т.1.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 ал.9, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Искане с вх.№СД-03-6602/22.05.2020г. от г-жа Снежана Георгиева Йорданова, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
І. Приема допълнение в Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2020г., приета с Решение №19/05.02.2020г., както следва:
Продажба на имот в село Петлешково – ПИ
№56040.156.1; 1650 кв. м. – земеделска земя; очаквани приходи: 4 800.00лв.
ІІ. Дава съгласие за продажба на г-жа Снежана
Георгиева Йорданова, ЕГН 6503247919, с адрес:
град Добрич, бул. „25 Септември” № 3, вх. Б, ет.1,
ап.2 на следния недвижим имот:
Поземлен имот с идентификатор №56040.156.1
(пет, шест, нула, четири, нула, точка, едно, пет,
шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Петлешково, община Генерал Тошево, с площ 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) кв. м, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване “за друг вид естествен ресурс за превантивна защита“, категория на земята – 3 (трета), при
граници и съседи: 56040.156.2, 56040.156.157,
56040.156.154. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №4637/26.05.2020г.,
вх.рег. № 1032, акт 191, том II, вписан на
02.06.2020г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Г-жа Снежана Георгиева Йорданова е собственик на следните сгради, които са построени върху имота: сграда 56040.156.1.1 със ЗП 56 кв. м,
предназначение спортна сграда, база и сграда 56040.156.1.2 със ЗП 303кв.м, предназначение спортна сграда, база, съгласно Нотариален
акт № 171/31.10.2018г, том VI, рег. №3173, дело
№625/2018г.
ІІІ. Продажбата на общински имот по т. ІІ да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България,
в размер на 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин)лв. и която не е по-ниска от данъчната оценка – 3 762.00 (три хиляди седемстотин шестдесет
и два) лева.
ІV. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за продажба на общински
имот.
* На основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4 и
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP0017.001-0140-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2
на мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“ за Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево” от ПРСР 2014-2020, сключен между
община Генерал Тошево и Държавен фонд „Земеделие“, седалище и адрес на управление град София, бул. ”Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421 идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от Васил Грудев, Общинският съвет Генерал Тошево, реши:
I. Упълномощава кмета на Община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” в размер на 86 755,66 лв. (осемдесет и шест хиляди седемстотин петдесет и пет
лева и шестдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от данък добавена стойност на заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG06RDNP001-7.001-0140-C01 от 14.05.2019 г.
по подмярка 7.2 на мярка 7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. за Проект „Строителство, реконструкция и/или
рехабилитация на нови и съществуващи улици на
територията на община Генерал Тошево”.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG
16 RDNP001-7.001-0140-С01/ 14.05.2019г и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция.
* На основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.27,
ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ за Проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на село Спасово, село Кардам и село Люляково, Община Генерал Тошево“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Генерал Тошево, седалище и адрес
на управление град Генерал Тошево, п.к.9500, обл.
Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ
000852633, идентификационен номер по ДДС №
BG 000852633, представляван от Валентин Димитров, Общинският съвет Генерал Тошево, реши:
I. Упълномощава кмета на Община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 414 562 лева, (словом: четиристотин и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и два лева), за обезпечаване на 100% от данък добавена стойност на заявения размер на авансово плащане по договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Рехабилитация
на част от водопроводната мрежа на село Спасово, село Кардам и село Люляково, Община Генерал
Тошево“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Генерал Тошево.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор №
№08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
* На основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4
и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG 16
RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и
обновяване на селата и селските райони“ № BG
06RDNP001-7.007-СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за Проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“
в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Генерал Тошево, седалище и адрес на управление град Генерал Тошево, п.к.9500, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ
000852633, идентификационен номер по ДДС №
BG 000852633, представляван от Валентин Димитров, Общинският съвет Генерал Тошево, реши:
I. Упълномощава кмета на Община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” в размер на 6 186,08 лв. (шест хиляди сто осемдесет и шест лева и осем стотинки )
за обезпечаване на 100% от данък добавена стойност на заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16 RDNP001-7.007-0073-С01/
14.05.2019г. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7.
„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ № BG 06RDNP001-7.007-СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/
или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за
Проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на
спортна площадка на територията на ОУ „Христо
Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по
ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Генерал Тошево.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG
16 RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г.и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащател-

на агенция .
* 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 град Генерал Тошево, реши:
I. Отпуска безлихвен заем в размер до 61 860,83
лева (шестдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет лева и осемдесет и три стотинки), временно свободни средства от общинския бюджет, за
авансово финансиране на плащания по проект
:BG 06RDNP001-7.007-0073 „Обновяване, ремонт
и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16 RDNP001-7.007-0073-С01/
14.05.2019г., по Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз .
II. Предоставените заемообразно средства на
проект BG 06RDNP001-7.007-0073 „Обновяване,
ремонт и реконструкция на спортна площадка на
територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ
I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал
Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич”,
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16 RDNP001-7.007-0073-С01/
14.05.2019г. да се отчитат като временна финансова помощ по § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз“.
III. Възлага на кмета на Общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 и ал.2 от
ЗОД и чл.140, ал.1-5 от ЗПФ и във връзка с чл.44,
ал.1-5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Генерал Общински съвет Генерал Тошево, реши:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета
за 2019 г. по прихода и разхода по дейности, както следва:
1.1. По прихода – 17 068 128 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2);
1.2. По разхода – 17 068 128 лв. (разпределени
по дейности и видове разходи съгласно Приложения № 3, 4 и 5);
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за
2019 г., както следва:
2.1. По прихода – 15 148 495 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2);
2.2. По разхода – 15 148 495 лв. (разпределени
по дейности и видове разходи съгласно Приложения № 3, 4 и 5)
3. Отчета на приходно – разходната сметка на
средствата от ЕС за 2019 г. (съгласно Приложение № 6 и 6.1)
4. Приема отчета за състоянието на общинския
дълг за 2019 г. (съгласно Приложение № 7)
5. Приема отчета за капиталови разходи за 2019
г., по обекти и източници на финансиране (съгласно Приложение № 8)
6. Приема доклад за изпълнението на бюджета
на община Генерал Тошево към 31.12.2019 г. (съгласно Приложение № 9)
* На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Приема „Програма за намаляване на риска от
бедствия в Община Генерал Тошево 2020-2025 година”.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево
да извърши последващи законови действия по изпълнение на настоящото решение.
По точка V.2. Заповед на Областен управител на
област Добрич за връщане за ново разглеждане на
решение на Общински съвет Генерал Тошево № 4-3
от 27.04.2020г.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.45 ал.4
и ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
1. Приема Наредба за реда, начина и условията
за отпускане на еднократна финансова помощ на
нуждаещите се лица и семейства на територията
на Община Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 5 гласували – с 5 „за”,
0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на комисията, проведено на 18.06.2020г.
По точка V.3. Заповед на Областен управител на
област Добрич за връщане за ново разглеждане на
решение на Общински съвет Генерал Тошево № 4-6
от 27.04.2020г.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
На основание чл.21 ал.2, чл.45 ал.4 и ал.9 от
ЗМСМА Общинският съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за първото тримесечие
на 2020 г. в размер на 607,76 лв.
Решението е прието - от 5 гласували – с 5 „за”,
0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на комисията, проведено на 18.06.2020г.
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Уважаеми граждани,

За да се предпазим от бедствия, трябва да сме подготвени за тях. В този и следващия брой на
вестник „Добруджански глас“, Община Генерал Тошево предлага на Вашето внимание правила за
поведение и реагиране при бедствия.
Какви мерки да предприемем за да се предпазим (2 част):
ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА
Не се придвижвайте извън населени места
пеша, с автомобили или животни, ако това не е
крайно наложително. Ако необходимостта все
пак налага движение на гражданите на открито извън населено място, то те трябва да облекат топли дрехи, обувки и ръкавици, да сложат
2 – 3 сандвича в чантата си. При умора да не
спират за почивка, а да се придвижат до найблизкото населено място. Движението при виелици трябва да става далеч от сгради и далекопроводи, стълбове и дървета. Продължителните придвижвания да се извършват с умерено
темпо, по познати маршрути, при честа смяна
на водачеството. Ако изгубите ориентация, потърсете запазено от вятъра и снеговалежа място и без да лягате изчакайте спирането на снеговалежа, като поставите обозначителен знак.
Вземете мерки против измръзване на крайниците и затрупване със сняг. Ако пътувате с автомобил, преди да тръгнете проверете дали
той е изправен, дали имате в резервоара достатъчно гориво, ако не го допълнете, също така проверете за въже, лопата и брадвичка. Не
тръгвайте на път сами. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, близо до електропроводи и дървета. Не спирайте
да почивате на открито, освен в крайпътни кантони или в други постройки, които могат да ви
предпазят от виелицата. Не забравяйте най-важното преди да тръгнете монтирайте зимните
гуми и проверете изправността на светлините на автомобила. За увеличаване на сцеплението, гумите на автомобила не трябва да са
много напомпани, поставете вериги. При пътуване с автомобил използвайте първокласни пътища. Дори и да пропътувате повече километри
до най-близкото населено място, знайте че тези пътища се почистват с предимство. Ако обстановката продължи да се усложнява, спрете в
най-близкото населено място. Не използвайте

двигателя на спряното моторно превозно средство за отопление, а при крайна необходимост
това да става за кратко време, като в купето се
осигури достъп на чист въздух. На изпаднали в
беда хора, окажете помощ. Трябва да знаете, че
измръзналите части на тялото се разтриват със
спирт и леко се масажират. Не разтривайте със
сняг – това усилва охлаждането и може да нарани кожата. При измръзвания от втора, трета
и четвърта степен се налага транспортирането на пострадалите до болнично заведение, на
същите се поднасят топли и силно подсладени
течности. В населените места се обръщайте за
помощ към административните власти, структурите на Министерството на вътрешните работи – РС „Пожарна безопасност и защита на
населението”, сектор КАТ “Пътна полиция” и
пътните служби.
ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ И ТРАНСГРАНИЧЕН
ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна
авария, трансграничен пренос или нарушаване на мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. В АЕЦ се извършва непрекъснат радиационен контрол и се
предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварии. Осъществява се обмен на информация чрез международната агенция по атомна енергия /МААЕ/
към ООН, подписани са двустранни спогодби
между съседни страни за уведомяване и оказване на помощ. Вероятността от възникване на
авария в атомна електроцентрала е сведена до
възможния минимум. Това се отнася както за
нашата атомна електроцентрала в Козлодуй,
така и за АЕЦ в други страни.
АЕЦ Козлодуй е на около 360 км., а АЕЦ Черна вода-Румъния на около 60 км., т.е. община Генерал Тошево не попада в 30-километровата зона около АЕЦ. При евентуални аварии
в някоя от тези АЕЦ съществува реална опасност от радиоактивно замърсяване. Разработе-

Покана за събрание
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – град Генерал Тошево, свиква редовно годишно Общо отчетно събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 02.08.2020 г. в 18:00 часа, в сградата на стадион „Спортист” – град Генерал Тошево, при следния дневен ред:
1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за
дейността на сдружението през 2019 г.
2. Обсъждане целите и стратегията за развитие на сдружението. Приемане основните насоки и програми за дейността на сдружението през 2020 г.
3. Приемане бюджета на сдружението за 2020 г.
4. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе
в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от
19:00 часа.
Председател на УС на СНЦ „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – гр. Ген. Тошево

ни са аварийни планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална защита. При
радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно чрез вдишване на радиоактивен прах чрез въздуха, както и чрез хранителните продукти и водата.
Поведение на населението, намиращо се извън 30-километрована зона на АЕЦ
Спазвайте лична хигиена. Измивайте ръцете
си, старателно, особено преди хранене, къпете
се всекидневно. Дишайте през носа, а при излизане през маска или навлажнена кърпа. При
влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите дрехите, съхранявайте ги отделно. Не допускайте замърсяване на вашето
жилище. Децата трябва да останат в къщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците и добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец, на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване
на прахосмукачка, изходящата струя трябва да
се филтрира допълнително през влажна кърпа.
Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не
сушете дрехи на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следете указанията и конкретните мерки за
кулинарната им обработка. Не предприемайте
излети и разходки сред природата. Ограничете
пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около
къщата си. Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За
предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби. Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени килери и ниши или в херметически затва-

Условна присъда

Окръжният съд в град Добрич осъди условно подсъдим за
кражба и ползване на платежен инструмент без съгласието
на титуляря. За двете деяния съдът му наложи общо наказание
„лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 4 месеца, с 3-годишен изпитателен срок, както и глоба от 400 лева.
Подсъдимият Д. Н. беше признат за виновен в това, че през
нощта на 8 срещу 9 ноември 2019 г., отнел от свой познат мобилен телефон със СИМ-карта, на обща стойност 239.90 лв.,
както и дебитната му карта. Още същата нощ, на банкомат в Генерал Тошево, той използвал картата и успял да осъществи успешна транзакция, като изтеглил 200 лева.
Кражбата била извършена, докато двамата мъже били заедно на заведение. В удобен момент, когато пострадалият оставил якето си без надзор, подсъдимият бръкнал във вътрешния
джоб на дрехата и взел оттам телефона и банковата му карта,
към която имало и листче със записан ПИН-код.
Делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият е признал вината си и всички факти, изложени в обвинителния акт. Междувременно той е възстановил и причинените от деянията му имуществени вреди.
Постановената от Окръжния съд присъда не е обжалвана и
вече е в законна сила.

И през тази година художниците от пленера по живопис, който се провежда в село Красен, останаха възхитени от условията, които им
бяха предоставени. Майсторите на четката и платното
разгледаха околностите на
живописното село, в което
преди години е живял и работил Певеца на Добруджа
Йордан Йовков. Впечатленията от посетените райски
места пък оживяха в хубави,
цветни картини.
Всички картини от третото издание на пленера, бяха наредени в специална изложба, която беше официално открита на 26 юни в НЧ
„Светлина – 1941“ в град Генерал Тошево. Повече подробности за изложбата може да намерите на последна
страница.

рящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте
храните в затворени помещения. Изключете от
менюто си листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето месо, както и океанската риба.
Използвайте сухото мляко за ежедневното меню на децата. Замърсените хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване
с вода и допълнително изкисване за 24 часа.
При готвенето обезкостете и нарежете месото
на парчета до 70 грама, накиснете го във вода
за 24 часа и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон. Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити и контролирани и разрешени водоизточници. През първия период на високо замърсяване, животните да не се извеждат от оборите, да се преустанови пашата, а храненето да
става с навлажнени концентрирани или с груби фуражи. Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други фуражи да се
ползват след отстраняване на горния слой /1015 см/. Добитите през периода фуражи да се
складират за около два месеца. Реколтата да се
събира във възможните най-късни агротехнически срокове. За намаляване степента на замърсеност на растителните суровини, спазвайте конкретните указания на компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за използването им.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:
Оперативен дежурен по Общински съвет за
сигурност:
Телефон 05731/22 83, 0886 684 220
Eдинен европейски телефон за спешни повиквания:
Телефон 112
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Генерал Тошево:
Телефон 05731/ 22 34, 0893 392 473

За удобство на своите клиенти и предвид противоепидемичните мерки за COVID – 19 „ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по електронен път. Вариантите са два – единният е чрез
регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код, който можете да намерите на последната си фактура срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и
на номер: 0884 399 054
Община Генерал Тошево уведомява жителите на града, че
във връзка с отмяната на извънредното положение, считано
от 16 май, се възобновява извършването на превоз на граждани до гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.

ВАЖНО!

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

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 пчелни отводки. За повече информация:
0888/67 10 32.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща в центъра. Площ от 100 кв.
м. и прилежащо дворно място от 100 кв. м. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0877/16 78 83.
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Митрополит Йоан освети параклиса в село Калина Финансират възстановяване
и реконструкция на сгради
с религиозно значение
На 20 юни Негово Високопреосвещенство Варненският
и Великопреславски митрополит Йоан освети параклисa
от гръцки тип в село Калина,
посветен на светите равноапостолни царе Константин и
Елена. В съслужение с Архиерея бяха свещеник Петър Димитров, председател на църковното настоятелство при
параклиса и митрополитският дякон Любомир Георгиев.

Множество жители взеха молитвено участие в празничния ден.
Сред официалните лица,
които присъстваха на богослужението, беше и кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров.
Митрополит Йоан се
обърна към присъстващите,
припомняйки житията на светите равноапостолни царе, на
които е посветен новия мо-

литвен дом. Архиеят отбеляза, че 20 юни е един емблематичен ден, защото тогава
се чества паметта на преподобен Наум Охридски, един
от лика на светите Седмочисленици. Параклисът „Св. Св.
Константин и Елена“ беше осветен с благодатна вода от
Йордановден.
Негово Високопреосвещенство благодари на всички ктитори, дарители и спо-

Митрополит Йоан освети параклиса и пожела здраве, благоденствие и повече вяра
на жителите на село Калина.

моществователи и благопожела на всички жители: „Бог да
пази всички вас от беди, злощастия, скръбни обстоятелства и да ви дарува сили!“
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров поздрави всички с празничния ден. Той подари три
книги на митрополит Йоан,
посветени на 3 годишнини,
които се навършват през годината – 60 години от обявяването на град Генерал Тошево за град, 80 години от Крайовската спогодба и 140 години от рождението на Йордан
Йовков, учителствал в общината в продължение на години. Той подари и икона за храма с лика на Божията Майка
с благопожелание Света Богородица да закриля селото.
От своя страна председателят
на храма изрази своята благодарност на всички за доброто дело, постигнато с общите
усилия на мнозина и прикани
присъстващите да си вземат
за благословение от приготвения благодарствен дар.
Първата копка на параклиса в село Калина е направена на 4 юли 2016 г. на 23 ноември 2017 г. православният
храм от гръцки тип е доставен
от Солун и монтиран. Той е
направен от железобетон, тежи близо 21 тона и е с площ от
около 20 кв. м.

Стартира приемът по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на
селските райони. Целта на
процедурата е да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и
традиции в селските райони.
Общият бюджет по подмярката е в размер на близо
28.5 милиона лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 септември 2020 г. Допустимите
за подпомагане разходи са
за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение. По подмярката ще бъдат финансирани
и дейности за оборудване и
обзавеждане на местни поделения по вероизповеданията. Кандидатите трябва да
са признати или регистрирани като юридически лица по
Закона за вероизповедания-

та. Максималният размер на
безвъзмездната финансова
помощ е в размер до 100% от
общия размер на допустимите разходи и не могат да надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за проект.
Процедурата има за цел да
запази духовния и културен
живот на населението, което
е от важно значение за развитието на селските райони.
За подаване на проектните предложения бенефициентите попълват уеб базиран
формуляр за кандидатстване, който заедно с придружителните документи се подава
чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН
2020).
Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата
на Министерство на земеделието, храните и горите и на
сайта на ИСУН.

Според арендатори Земеделската земя
рентите са нереални в област Добрич е С ниски добиви започна
поскъпнала с 270% жътвата на пшеница
Земеделските производители в цяла Добруджа очакват значително по-ниски добиви от есенниците заради
сушата и екстремните метеорологични условия на засушаване през пролетта. Почти три
месеца, до началото на юни,
в цяла Североизточна България не е валяло. Това буквално съсипа реколтата. На много места земеделците разораха своите полета с пшеница, а
на други те бяха оставени, но
настроенията не са оптимистични. Говори се за значителен спад на добивите до 30%.
В тези кризисни времена веднага на дневен ред излезе и
темата за падане на рентите
заради очакванията за слаба
пшенична реколта.
„Такава е икономическата
логика. Договорите се сключват в голямата си част на база реализирана продукция. В
някои части на Добруджа вече
стана практика да има арендни
отношения, при които договорите се сключват за дълъг период и за твърда сума. За тази година това означава невероятна грешка, защото няма как, при положение че изобщо не жънеш или жънеш 150
кг/дка, да дадеш 100 лева рента“, коментира Радостина Жекова – председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Тя добави, че в
Добруджа през последните 3-4
години се раздават ренти, които нямат нищо общо с икономическата реалност.
„Трябва да си дадем сметка
и ние като ползватели на земята, и арендодателите като собственици на земята, че рентата е много плаваща и зависи от
това, което произведем ние, а
то пък от своя страна зависи
от природата. Защото колкото

и добър стопанин да си, в такава година, в която сушата е
бедствие, няма как да имаш очакване рентите да стоят на нива 80-90-100 лева“, каза още
Радостина Жекова.
Миналата година средната
рента за Добруджа е била 80
лева, като най-ниските раздадени са 60 лева, а най-високите – 120 лв/дка. Към момента
земеделците са наясно с 40%
от производството си, каквато
част обикновено заема пшеницата в дейността на една ферма. Другите 60% са маслодайни и други култури. Затова в
момента е много трудно да се
каже каква ще бъде рентата.
Ако обаче времето оттук нататък се окаже благоприятно
и се ожънат добри количества
слънчоглед и царевица, няма
да има причина рентите да не
останат на нивата от миналата година.
Въпреки това голяма част
от земеделците вече повдигат темата за нереалните суми, които се изплащат по рентите. Според мнозина, рентата
трябва да бъде 33% към арендодателя, а останалото да е за
арендатора. Стопаните обаче
сами признават, че вината за
високите ренти се крие в самите тях. „За съжаление, всеки арендатор иска да вземе земята на другия, а за да я вземе, обещава по-висока рента и
така подлъгва собственика. В
стремежа кой на кого да вземе земята, се вдигат и рентите“, споделя анонимен земеделец от добруджанско село.
Всички обаче са категорични, че след тази година, всичко
ще бъде внимателно обмисляно и в бъдеще няма да се предлагат нереално високи ренти.
По материали от
областните медии

Средната цена на земеделската земя в Добрич е достигала почти 2000 лв. на декар
през 2019 г.. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Миналата година средната цена на
сделките в района с най-скъпа
земеделска земя у нас е достигнала 1964 лв., като се доближава до нивата си от 2017 г.,
когато е била 2032 лв. и е поскъпнала с 15,7% спрямо 2018
г. За сравнение през 2010 г.
цената на земята в Добрич е
била едва 531 лв. за декар,
което е ръст от 270% за десетгодишния период.
През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1053 лв. за един
декар, което е със 7,4% повече в сравнение с 2018 година,
сочат данните на НСИ. Средната цена на сделките между
физически и юридически лица достига 1027 лв. за декар,
а на сделките между юридиче-

ски лица – 1122 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери
и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един декар и също
отбелязва увеличение спрямо
предходната година с 37,6%.
През 2019 г. най-висока e
цената на сделките с ниви в
Североизточния район – 1462
лв. на декар, което е със 7,7%
повече спрямо предходната година.
По градове след Добрич найскъпа е земеделската земя в
Силистра – средно 1382 лв.
на декар през 2019 г., което
е минимално повишение спрямо 1379 лв. година по-рано. На
трето място се нарежда София с 1135 лв. за декар, което
е значително повишение спрямо 2016 г. (за 2017 г. и 2018
г. не са налични данни), когато средната цена на земеделската земя в столицата е била
едва 540 лв.

Кратки новини

На 23 юни, около 18:50 часа служители на РУ МВР Генерал Тошево спират за проверка автомобил „Ситроен” с варненска регистрация, управляван от 32-годишен мъж. При последвалата
проверка на водача на автомобила за употреба на наркотични и
упойващи вещества, теста отчита положителен резултат за употребата на амфеатамин и метаамфетамин. Задържан за 24 часа.
По случая е образувано бързо полицейско производство.

* * *

32-годишният Тодор Ж., който на 26 март тази година, е бил
заловен да шофира под въздействието на наркотични вещества и
въпреки че е неправоспособен водач, се е признал за виновен за
извършеното престъпление. Мъжът сключил споразумение с Районната прокуратура в Генерал Тошево, което съдът е одобрил.
Наложено му е наказание лишаване от свобода за срок от четири
месеца, чието изтърпяване е било отложено с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 500 лева.
Одобреното от съда споразумение е окончателно и влиза в сила веднага.

С изключително ниски
добиви започна жътвата в
община Генерал Тошево. От
първите полета с пшеница,
в които влязоха комбайните, се прибират по 100-150
кг/дка. Земеделските стопани са притеснени от началото на жътвената кампания, което никак не е обнадеждаващо. Жътвата за-

ра, че развитието на хлебната култура в региона
през тази стопанска година е по възможно “най-лошия сценарий” – суша през
цялата година и дъждове
на прага на жътвата.
В Добричка област, която традиционно е лидер в
страната в производството на зърно, бяха засети

почна най-напред на места
в землищата на селата Кардам и Спасово.
Последните
проливни
дъждове в Добричкия регион нанесоха още щети в
масиви с пшеница. Изсипалите се големи количества
вода на квадратен метър за
изключително кратко време наводниха полета, а на
места и удариха посевите с
градушка.
Костадин Костадинов,
председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите коменти-

около 1 245 000 декара с
пшеница, но след безснежната зима и екстремното
засушаване има пропаднали полета в крайморските общини Шабла, Каварна и Балчик. На много
места още преди времето
да се развали е имало готови площи за жътва. Сламата в пшеничените полета е почерняла от влагата,
а какви ще бъдат добивите и качеството на зърното ще може да се каже, когато комбайните свършат
работа.
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На 14 юли от 18:30 часа в
лятното кино на град Генерал
Тошево ще се проведе концерт „Лятна нощ“, с участието на преподаватели и танцови и певчески колективи на
НЧ „Светлина – 1941“. Цената на билета за вход е 2 лева.
Организаторите са подготвили много интересни танцови и
музикални изненади за всички гости на събитието. От културната институция напомнят, че днес (30 юни) от 18:00
часа отново в лятното кино,
ще се проведе заключителния
благотворителен концерт на
децата от Обединена детска
школа по изкуствата. И двата концерта ще се проведат
при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Наредена е изложбата от пленера по живопис
в село Красен „Бялата лястовица“
На 26 юни официално беше
открита изложбата на картини от третото издание на пленера по живопис „Бялата лястовица“. Експозицията е наредена в НЧ „Светлина – 1941“ –
град Генерал Тошево и може да
бъде разгледана всеки работен

лентин Георгиев от Русе, Милен Джановски от Велико Търново, Никола Певичаров от
Пловдив, Пламен Монев от Варна и Стоил Мирчев от София,
пресъздадоха на своите платна
красотата на Добруджа. В едноседмичното събитие трябва-

създадоха истински шедьоври
на своите платна. През първите два дни от пленера участниците разгледаха село Красен и
неговите околности. Впечатлени бяха от музейната сбирка
и старото училище в селото, в
което е преподавал Певецът на

Още при откриването си, изложбата на картини от пленера по живопис,
събуди огромен интерес сред гражданите.

ден до 16 юли.
През тази година в пленера
участие взеха общо седем именити художници от цяла България. Божидар Тонев и Христо
Константинов от Добрич, Ва-

ше да се включи и проф. Пеньо
Пенев от Велико Търново, но
в последния момент поканата
беше отказана заради заболяване. Останалите седем майстори на перото обаче пре-

Добруджа Йордан Йовков. След
това те започнаха да творят и
да пресъздават с четка в ръка
по един великолепен и неповторим начин своите виждания
за това магнетично място, из-

Децата изгаряха от желание да демонстрират своите способности и да се докажат в
приятелската среща.

В средата на месец юни,
футболистите от Детскоюношеската школа на ФК
„Спортист – 2011“ – град
Генерал Тошево, изиграха
една контролна среща със
своите връстници от частната школа на ФК „Приказките“ с треньор Светослав
Кръстев. Двубоят се игра по
правилата на Футбол 9 във
възрастова група 2008-09.
Приятелската среща се

образявайки ги на художественото платно.
Художниците бяха настанени в уютния къмпинг на село Красен и в ранните утрини
и късните следобеди рисуват,
а картините им буквално оживяват. Всички останаха възхитени от условията, които са им
предоставени и логистичната
подкрепа на кмета на селото
Тошко Тачев.
По време на официалното
откриване на изложбата кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров награди участниците в пленера.
Той заяви, че това е един от
най-успешните културни проекти през последните години, който буди огромен интерес сред гражданите. Художниците от своя страна предложиха през следващите години
в пленера по живопис „Бялата лястовица“ да бъдат включени и студенти. Така те ще
имат възможността, освен нагледно да демонстрират своят
необятен, но нешлифован все
още талант, но и да се докоснат до някои от най-именитите художници в България и заедно с тях да творят и пресъздават красотите на Добруджа.

проведе точно месец след
подновяване на тренировките във футболната школа
в нашия град при спазване
на всички противоепидемични мерки. Възпитаниците на треньора Илиян Иванов показаха, че не са изгубили своето желание и хъс
за игра по време на пандемията от COVID – 19. За
сметка на това обаче физически все още не са на-

пълно готови. Наред с тренировките, които се провеждат два пъти седмично,
тези контроли целят именно допълнително натрупване на игрови ритъм и практика и солидна физическа
издръжливост. Децата от
школата на ФК „Спортист –
2011“ се подготвят за есента, когато ще се включат в
различните зонални турнири на БФС.

Събраното количество пластмасови капачки е
наистина впечатляващо.

Град Генерал Тошево направи ново дарение за кампанията
„Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“. Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани в продължение на няколко месеца, бяха дарени за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“, със
съдействието на Сдружение „Заедно правим добрини“. Днес,
23 юни, представители на Общински младежки съвет – град
Генерал Тошево събраха всички капачки от голямото метално
сърце, монтирано в центъра на града и коша за пластмасови
бутилки и ги предадоха в Добрич.
От деня, в който беше монтирано сърцето за събиране на
капачки и коша за пластмасови бутилки, град Генерал Тошево
се включва за четвърти път в подобна кампания.

Доза смях
В ресторанта:
- Имате ли дива патица ?
- Имаме питомна, но можем да я изнервим заради
вас!

* * *

1980 г. - хората в бъдещето ще живеят на други
планети
2020 г. - как да си мием
ръцете правилно

* * *

Мъж се качва на кантара да се премери и си гълта
корема. Жена му:
- Това няма да помогне.
- Помага, помага, иначе
не виждам цифрите на кантара...

* * *

В 20 брой вестник „Добруджански глас“ от дата 16 юни 2020 г. ви показахме как недоброжелатели са извадили току що засадени цветя от цветарника Пеперудата на площад „Бялата лястовица“. Порочната практика продължава. Само няколко дни по-късно, същото действие беше извършено и с цветята, които красят пространството пред надписа Генерал Тошево на центъра. Този път обаче цветята няма да бъдат възстановени и градинката ще остане в този вид – празна и
пуста. Явно на някои хора така им харесва повече… И, да – ще продължим да показваме вандалските ви прояви. Може пък някой съсед да познае във вашата градина някое от тези цветя, които трябваше да красят китното ни градче…

Ало, искам да запазя круиз за себе си и съпругата
ми.
- А какви са изискванията ви? Отделно легло или
едно голямо. Каюта с изглед или такава без?
- Отделни кораби…

Изгубеното детство, някъде там, във виртуалната реалност…

