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Продължават ремонтните дейности на Акция по почистване на
спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ канализацията в града

В град Генерал Тошево продължава усилената работа по обектите от проектите
за енергийна ефективност.
С високи темпове се извършват дейности по санирането
на пет многфамилни жилищни
сгради. Някои от тях вече са
почти завършени. Паралелно с
това се реконструират и други два много важни обекта –
спортната площадка на територията на ОУ „Хр. Смирненски“ и спортната зала към СУ
„Н. Й. Вапцаров“.

В началото на месец май започна изпълняването на проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ
„Хр. Смирненски“ – град Генерал Тошево“, финансиран по
Програма за развитие на селските райони за периода 201420 г. Общият бюджет на проекта възлиза на 121 210.18 лева
с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ, осигурена от европейските структурни фондове, е в размер на

61 860.83 лв. без ДДС. Останалите средства са предвидени
от общинския бюджет.
Извършването на строително-монтажни/ремонти работи на обект „Основен ремонт
и обновяване на Спортна зала
към СУ „Н. Й. Вапцаров“ – етап
2 е по Проект „Красива България“. Споразумението между
Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на одобреното проектно
предложение, включва и дей-

След ремонта си спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се превърне в истинско бижу.

ности за провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“
на регистрирани в Дирекция
„Бюро по труда“ безработни
лица. Общият бюджет е в размер на 386 622 лв. с ДДС. В
това число 119 853 лв. с ДДС,
финансиране от Министерството на труда и социалната
политика и 266 769 лв. с ДДС,
собствени средства на Община Генерал Тошево.
Преди седмица строителната фирма-изпълнител нареди скелето около спортната зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“, а ремонтните дейности навлязоха в своя заключителен етап. Реконструкцията
на съоръжението включва цялостен ремонт на съблекалните в залата; полагане на топлоизолация на външните стени на съоръжението; подмяна
на електроразпределителната мрежа и В и К инсталацията; подмяна на отоплителната система и полагане на нови алуминиеви радиатори в
цялата спортна зала; преработка на съществуващата вентилационна система. Ще бъде
поставена и рампа, която да
осигурява достъп за хора с увреждания.

В периода от 6 до 10 юли,
специализирана фирма за
поддръжка на канализации,
наета от Община Генерал Тошево, предприе действия по
почистване и отпушване на
2400 метра канализационна
мрежа в града.
Няколко дни усилена работа бяха необходими на фирмата-изпълнител, за да се почистят канализациите на улиците „Опълченска“, „Дружба“,
„Йордан Йовков“, „Панайот
Волов“, Домашен социален
патронаж и отсечката от улица „Христо Минчев“ до Пречиствателната станция за отпадъчни води. За целта бе из-

ползван хидродинамичен метод за почистване и измиване
на вътрешната повърхност на
тръбите, който възстановява
способността за оттичане.
От битовата канализация
бяха изсмукани около 4 тона
твърди частици (пясък и чакъл), което, по думи на главния специалист на фирмата, гарантира пълноценно използване на канализационата
мрежа.
Работата се извърши с вакуумно почистваща машина,
при спазване на всички условия и правила за безопасност и здравословни условия
на труд.

Генерал Тошево в хармония с природата
Само допреди 30 години
в кошчето за боклук на едно семейство трудно можеше
да се открие найлонова торба, пластмасова кутия или ши-

шета от бира и безалкохолно.
Днес всяко домакинство буквално бълва чували с отпадъци. А пластмасовите остатъци от ежедневието ни превръ-

щат всичко наоколо в своеобразно бунище. Оказва се обаче, че без особени усилия и
с малко постоянство можем
да подготвим за рециклиране

Това са трите контейнера, които са разположени на различни места в централната част на града.

почти всичко, което се готвим
да пуснем в кошчето. Заслужава си. Не само заради грозната гледка, която ни поднасят преливащите контейнери
пред къщи, а заради планетата, чието бъдеще се очертава
доста мрачно, ако човечеството не промени навиците си
да произвежда повече боклук,
отколкото блага.
Няма да преувеличим, ако
кажем, че живеем във века
на пластмасата. Използваме
я навсякъде и за всичко. В същото време природата страда
най-много от натрупващите се
огромни количества пластмасови отпадъци, защото за разграждането им са необходими
хиляди години. Днес световното производство на пластмаса надхвърля стотици милиони тонове годишно. Рециклирането на пластмасата
е най-добрият вариант, който щади природата и би намалил производството на нови и нови тонове от нея. Всъщност пластмасите се рециклират лесно.
Продължава на 2 стр.

Община Генерал Тошево благодари на гражданите за големия интерес към коша за пластмасови бутилки. При последното събиране на отпадъците обаче, беше установено
наличието на множество други видове боклуци, които са
изхвърлени в коша с формата на бутилка срещу НЧ „Светлина – 1941“ в града ни.
Умоляваме всички да използват коша само и единствено
за изхвърляне на пластмасови бутилки, защото само с тях
можем да се включим в благотворителната кауза на Сдружение „Заедно правим добрини“.
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Поредни успехи за В хармония с природата
СУ „Н. Й. Вапцаров”

И през тази учебна година въпреки предизвикателствата, пред които бяха изправени, възпитаниците на
СУ „Никола Й. Вапцаров”,
продължиха традицията да
се представят отлично на
олимпиади и състезания по
всички учебни предмети и
чрез успехите си да утвърдят името на своята гимназия като авторитетната образователна институция в
община Генерал Тошево.
Призови места на областните кръгове на
олимпиадите по предмети:
Български език и литература
Лили Николаева Георгиева - 5 клас, Преслав Атанасов Атанасов - 6 клас, Младен Веселинов Георгиев - 6
клас, Аделина Красимирова Андонова - 7 клас, Женя Любомирова Стоева - 8
клас, Александра Радославова Чимширова - 8 клас,
Анита Ивайлова Йовева - 8
клас, Боян Георгиев Илиев
- 8 клас, Желязко Миленов
Михайлов - 9 клас, Димитър
Николаев Великов - 9 клас,
Росен Костадинов Костадинов - 9 клас, Даяна Великова Николова - 10 клас, Никол Красимирова Костадинова - 10 клас, Петър Йорданов Желев - 11 клас, Февзие Оскан Адил - 11 клас,
Никет Бюлентова Мехмедова - 12 клас, Стелияна Пламенова Маринова - 12 клас,
Христина Христова Хинева
- 12 клас;
Биология и здравно образование
Аделина
Красимирова
Андонова - 7 клас, Александрина Александрова Илиева - 7 клас, Александра
Чимширова - 8 клас, Айля Адилова - 8 клас, Мелиса Мехмед - 8 клас, Димитър Николаев Великов - 9
клас , Февзие Оскан Адил 11 клас;
География и икономика

Георги Андриянов Василев - 5 клас, Стефани Владиславова Костадинова -6
клас, Александрина Александрова Илиева - 7 клас,
Аделина Красимирова Андонова - 7 клас, Петър Йорданов Желев - 11 клас
Никет Мехмедова -12
клас;
История и цивилизация
Аделина
Красимирова
Андонова - 7 клас и Александрина
Александрова
Илиева - 7 клас
Да благодарим на учениците от СУ „Никола Й. Вапцаров“ за техния труд, талант и упоритост! Да благодарим на техните учители
Ивелина Милчева, Румяна
Стоянова, Пенка Терзиева, Недка Антонова, Мария
Димитрова, Марияна Стефанова за професионализма, търпението и всеотдайността.
След успешното представяне на нашите ученици на
националните
олимпиади, които се проведоха само преди дни, сме горди да
обявим, че за поредна година имаме ученик, който заема призово място. Това е
Петър Желев, ученик от 11
клас, получил пълна шестица на Националната олимпиада по География и икономика. Знанието е неговата супер сила, а пътеводител е преподавателят Недка
Антонова Минчева.
С много добри резултати
достойно се представиха и
другите двама участници,
достигнали до националните кръгове: по БЕЛ – Февзие
Оскан Адил, с преподавател Ивелина Милчева и по
география – Александрина
Александрова, с преподавател Недка Минчева.
На всички ученици и учители желаем още много изяви, още много успехи и нови покорени върхове!
Ръководството на СУ
„Никола Й. Вапцаров“

ОИЦ представи
актуални и предстоящи
подмерки по ПРСР

В средата на месец юли
Областен информационен
център – Добрич представи актуалните и предстоящи
подмерки по Програмата за
развитие на селските райони
2014-2020 г. пред земеделски стопани, представители
на местния бизнес и граждани в две от общините в област Добрич.
Особен интерес по време
на срещите имаше към подмярка 6.4.2 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности“ по Тематичната подпрограма за развитие
на малки стопанства, по която земеделски стопани могат да получат от 5 хил. евро
до 70 хил. евро. Средствата ще могат да се инвестират в развитие на местното

занаятчийство; преработка
и маркетинг на земеделски
продукти в неземеделски;
производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали; предоставите на услуги за всички икономически сектори и други.
Планираният бюджет е малко над 5 млн. евро и ще покрива до 85% от допустими разходи по одобрения за
финансиране проект. Процедурата ще бъде обявена до
края на годината.
За земеделските производители беше презентирана
очакваната подмярка 4.1.2
„Инвестиции в земеделски
стопанства“ по Тематична
подпрограма за развитие на
малки стопанства.
Продължава на 3 стр.

Продължава от 1 стр.
В началото на 2019 година Генерал Тошево се сдоби с
метален контейнер с форма
на сърце, в който се събират
капачки за благородна кауза.
От деня, в който беше монтирано сърцето за събиране на капачки, град Генерал
Тошево се включва за четвърти път в кампанията „Ка-

пачки за благотворителност
– МБАЛ-Добрич“. В началото на 2020 година продължихме да доказваме, че добруджанци умеем да помагаме и
винаги сме съпричастни при
подобни инициативи. Сдобихме се и с кош за пластмасови бутилки. Засили се екологичното усещане, около нас
да има по-малко отпадъци

или пък тези, които сме генерирали да отиват на правилното място.
След голямото сърце за събиране на капачки и коша за
пластмасови бутилки, от миналия месец в Генерал Тошево има и метален контейнер,
предназначен за стари дрехи. Инициативата e естествено продължение на две мно-

го успешни акции за събиране на стари дрехи в рамките
на една година. Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания
за популяризиране на система за ефективно събиране и
оползотворяване на дрехи и
текстилни продукти от населението.
Природата – това сме ние
и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които
трябва да се грижим за нея.

Отбелязваме 183 г. от рождението на Васил Левски

На 18 юли България склони глава пред най-свидния
си син – Апостола на свободата Васил Левски. 183 години след неговото рождение за
живота и делото му са изписани множество страници, изпълнени с възхита и прекло-

нение.
По този повод ръководството на Община Генерал Тошево поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в парка. Така, макар и символично
предвид противоепидемичните указания, кметският екип,

начело с кмета Валентин Димитров, служители на Общинска администрация, образователни и културни институции, политически партии и
признателни граждани отдадоха заслуженото пред Апостола на свободата.

Васил Иванов Кунчев е роден в подбалканското градче
Карлово. В много бедно семейство, в което твърде млад
му се налага да стане глава
на дома след смъртта на баща му. Много млад прекрачва прага на манастира и става Дякон Игнатий. Но твърде бързо манастирът става
тесен за него и го напуска.
Стига в Белград, където Раковски подготвя млади мъже в първата българска легия. Там Васил се откроява
от всички с изключителните
си физически и интелектуални умения. Прескача най-успешно тренировъчната яма,
всички са възхитени от лъвския му скок и започват да го
наричат Левски.
Легендите и историческите данни разказват как той
преминава през всяко българско селище, увлича найбудните българи след себе си
и почти във всяко кътче създава революционен комитет.
Защото е убеден, че „Нашето
дело зависи от нашите собствени усилия“.

ХАРТА НА КЛИЕНТА
Чрез тази Харта Община Генерал Тошево поема ангажимент
да спазва обявените стандарти за качество на административното обслужване. Прилаганите стандарти за качество на
административното обслужване Ви гарантират:
Лесен достъп и удобства в Центъра за административно
обслужване (ЦАО)
* Лесен достъп до Център за административно обслужване /ЦАО/ при Община Генерал Тошево: гр. Генерал Тошево, ул.
„Васил Априлов“ № 5, етаж 1;
* Обособени работни места за услуги към отдел Местни данъци и такси – град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5,
етаж 1. стая 1 08 и стая 109;
* Паркиране – безплатен паркинг пред сградата па общината и осигурени 2 броя инвалидни места със съответен режим;
* Удобно работно време – от 08:00 до 17:00 часа;
* Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за заявяване и получаване на документи, информацията за услугите;
За клиенти със специфични потребности – ЦАО е на партерния етаж с осигурен адаптиран достъп, място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др. В ЦАО на Ваше разположение са столове, маса и пособия за попълване па
документи безплатен интернет, питейна вода и възможност
за ползване на тоалетна.
Добра информираност, бърза и лесна комуникация
Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
любезно, при спазване на конфиденциалност, с уважение и
търпение. Информация за услугите ни ще намерите:
* На интернет страницата ни, в секция „Административно
обслужване“;
* На място: Информационен киоск на първи етаж на общинска администрация
* На хартиен носител – на информационни табла.
Съдействие на място в ЦАО ще получите от нашите служители в ЦАО и/или нашите специалисти, които: ще отговорят
на въпросите Ви, ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването.
В раздел „Жалби, искания и сигнали“ на нашата интернет
страница можете да зададете въпрос, можете да подадете
сигнал или предложение.
Предимства на обслужването
Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от
общ характер:
* За устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути;
* За писмени запитвания – до 3 работни дни;

Бързо обслужване – в рамките на 20 минути:
* Ще приемем Вашите документи;
* Ще Ви предоставим готовите документи
Ще ви обслужим само на едно гише - в ЦАО няма да Ви се
наложи за една услуга:
* Да посещавате повече от едно гише;
* Да посещавате два пъти едно и също гише
Ще Ви предоставим услугата веднага, когато:
* Заявлението съдържа необходимите за разглеждането му
данни, информация и документи и/или е въз основа на общо или служебно известни факти или законови презумпции;
* естеството на услугата го позволява;
Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и
сигнал, предложение или жалба:
* На място в ЦАО – Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага – в рамките на престоя Ви в ЦАО –
обърнете се към служителите ни в ЦАО, поискайте да Ви насочат и свържат с експерта по казуса, при необходимост, обърнете се към началника на отдел ..Информационно обслужване
и технологии и управление на собствеността“ (ИОТУС);
* Пишете ни – Вашите сигнали, предложения или жалби ще
получат обективен отговор
- 9500, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5;
- електронна поща - mail@toshevo.org;
- онлайн формата за контакт на интернет страницата ни;
- в обозначената кутия на партерния етаж в общинска администрация.
* Обадете ни се – Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате 05731/2020
Приемни дни:
* Достъп до всички структури и служители в общината всеки работен ден;
* Кмет – понеделник от 13,00 до 15,30 часа;
* Заместник-кметове – вторник от 13,00 до 15,00 часа.
Информация за Вашата удовлетвореност
Всяка година в секция „Административно обслужване“ ще
намерите публикуван годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:
* Получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка;
* Резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;
* Предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.
Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение
при комуникацията е нас!
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МИГ Балчик – Генерал Тошево спечели проект за
промотиране на биоземеделието и екотуризма
Сдружение с нестопанска
цел МИГ Балчик – Генерал Тошево, спечели проект „Локално био и органично производство – нова възможност
за развитие на селските райони” (LOBOPRO) по процедура BG06RDNP001-19.085
за подбор на проектни предложения за подготвителни
дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 2020 г.
Целта на проекта е: промотиране и стимулиране на
биологичното и органично производство и земеделие на територията на МИГ
Балчик – Генерал Тошево.
Чрез промотиране на биопродуктите, произведени на
територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево, ще се
постигне и синергия между секторите биоземеделие/
биопроизводство и екологичен устойчив селски туризъм. Целта е територията на
МИГ Балчик – Генерал Тошево да се превърне в зона с
трайно установяване на добри практики за биоземеделие и биопроизводства, които по естествен начин да постигнат синергия с другия
важен за региона сектор ено-туризъм, гастрономичен туризъм и „бавен селски
туризъм (Slow tourism).
В „Националния план за
действие за развитие на биологичното производство“
публикуван от Министър Десислава Танева под номер РД
08-9/03.07.2019г., е подчертано, че:
- От 2015 г. България зае-

ма едно от челните места по
площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което
прави възможно производството на биовино, разрешено от 2012 г. с регламент на
ЕС (N203/2012).
- През 2015 г. България
се превръща в лидер в Европа по отношение на брой
пчелни кошери отглеждани
в съответствие с методите
на биологичното земеделие,
което е предпоставка за разширяване на производството
на биологични пчелни продукти.
- По размер на сертифицирани площи за събиране на
диворастящи плодове, билки
и гъби, през 2014 г. България
е на трето място в ЕС, след
Румъния и Финландия.
- България е най-големият
производител на биологично
розово и лавандулово масла
в света.
- Все повече млади хора
се насочват към биологично производство и/или преработка. Огромното търсене на здравословни и чисти продукти в световен мащаб помага за развитието на
сектора.
- България има капацитет
за разработване на иновативни земеделски и хранителни продукти, както в рамките на научно-изследователски Институти и университетски центрове, така и от
страна на бизнеса.
Осигуряването на благоприятни условия за развитие
на биологичното земеделие
е заложено в стратегически
документи на национално и
местно ниво. Биопроизводството е включено като приоритет във всички инвестиционни мерки на ПРСР.
- Развива се алтернативен

Дарение от Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006 получиха медиците, които работят
на първа линия в борбата срещу разпространението на
Covid-19 в Генерал Тошево.
Филиалът на Центъра за спешна медицинска помощ
в добруджанския град получи дарение, което включва
лични предпазни средства, както и средства за закупуване на тестове.
Земеделските производители от региона осигуряват
18 комплекта предпазно облекло за борба с коронавирусната инфекция, 1 брой пулсоксиметър, предоставени са и средства за закупуване на еднократни ръкавици и за PCR тестове.
Спешните медици от Генерал Тошево благодарят на
фермерите от региона, които ги подкрепят в тяхната
нелека работа и отговорност.

Покана за събрание
Управителният съвет на кооперация „ВЗКАЧС Генерал
Тошево“, град Генерал Тошево, ул. „Ал. Димитров“ №1,
свиква редовно годишно отчетно Общо събрание, което ще
се проведе на 24 юли 2020 г. (петък) от 17:00 часа в зала
„Йордан Йовков“ (на първия етаж) в сградата на Общинска администрация, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието
ще се проведе един час по-късно (от 18:00 часа), при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на
присъстващите.
Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоставени за разглеждане на членовете на Общото събрание след 20 юли в офиса на кооперацията по седалище и
адрес на управление
Управителен съвет

туризъм, който може да ползва продуктите на биологичното земеделие.
Всичко гореизложено, заедно с факта, че територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево е благоприятна за развитието на биоземеделие и производство на
био продукти, ни дава основание да разработим проект
за подготвителни дейности
за транснационално сътрудничество по темата за стимулиране на биологичните производства.
Целта на бъдещия проект
е да се установи международна партньорска мрежа,
чрез която да се развият дейности, свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и промотирането им на националния и
външни пазари; провеждане
на обучения и консултантска
дейност в областта на биологичното производство, вкл.
насоки в посока сертифициране както и активирането на всички заинтересовани
страни. Чрез бъдещ проект за
сътрудничество ще развием
иновативни методи за биоземеделие и биопроизводства, чрез които освен добавена стойност на територията да се постигне и синергия
между двата сектора – туризъм и биоземеделие.
Дейностите по проекта
включват:
1. Стартиране на проекта;
2. Информиране и публичност за стартиране на проекта;
3. Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество;
4. Провеждане на срещи –
посещение на потенциалните
партньори;
5. Дейности по публичност

и информираност относно междинните резултати от
проекта;
6. Провеждане на работна/
информационна среща с онлайн включване на партньорите по проекта;
7. Дейности по публичност
и информираност във връзка
с приключването на проекта;
8. Официално приключване на проекта;
9. Координация на изпълнението на подготвителните
дейности.
Очакваните резултати от
настоящия проект за подготвителни дейности са следните:
1. Подписано споразумение за партньорство;
2. Разработенo проектно предложение/приложение към споразумението за
транснационално сътрудничество.
Бъдещият проект за сътрудничество ще доведе до
следните резултати:
Разработване на маркетингов микс за изграждане на
корелация „био-продукти –
туризъм“ и постигане на синергия между двата сектора;
Добавена стойност на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево като качествена среда за развитие на биопроизводства и селски ено и
гастрономичен туризъм.
Дейностите в бъдещият
проект за транснационално сътрудничество ще бъдат уточнени с партньорите
по проекта, като е възможно
да включва всички допустими дейности по процедурата
за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество по подмярка 19.3.
Общият бюджет на проекта
е: 48 824,20 лева.

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.

ОИЦ представи…

Продължава от 2 стр.
По нея ще се финансират
фермери с размер на стопанството от 6 000 до 7 999
евро стандартен производствен обем за модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, подобряване
на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната
и други. Максималният размер на подпомагането е до
48 895 лв.
По време на информационните събития, провели
се на 7 и 8 юли, Михаела Козовска – експерт в ОИЦ – Добрич анонсира и планираните от Министерство на земеделието, храните и горите мерки за компенсиране
на земеделци, животновъди, и малки и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция
за загубите от пандемията
COVID-19.
Срещите се проведоха съвместно с Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ и с Enterprise
Europe Network – Добрич. Бяха представени актуалните
процедури към Стратегията за воденото от обществото местно развитие. До 3 август 2020 г. земеделски стопани или микропредприятия от двете общини могат
да подадат проектно предложение по подмярка 19.2/6.4.
„Инвестиционна подкрепа
за неземеделски дейности“,
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по която също ще се финансират производство, услуги и занаятчийски дейности. Предстои да бъде обявена подмярка 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“, чиято цел е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от
хранително-преработвателната промишленост.
Георги Колев, част от
екипа на Enterprise Europe
Network – Добрич представи
основните дейности на мрежата, подпомагаща малкия
и среден бизнес за възможностите на Европейския пазар. Експертната помощ, която могат да получат фирмите
е съдействие за осъществяване на международни партньорства чрез достъп до база
данни в цяла Европа, организирате на бързи и ефективни брокерски срещи по време на международни панаири
и конференции, консултиране за пазарни възможности в
международен план, както и
безплатна консултантска помощ за законодателството и
стандартите на ЕС.
В края на срещите, присъстващите обсъдиха с експертите своите проектните
идеи, допустимостта им съгласно условията за кандидатстване, начина на кандидатстване и подаване на
проектни предложение чрез
Информационна система за
управление и наблюдение на
средствата от ЕС в България
2020.

Отчетно събрание

Управителният съвет на ППК „Йордан Йовков“, село Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич, ЕИК
834074015, на основание чл. 16, ал. 3 от Закона за кооперациите и чл. 18, ал. 1-2 от Устава на кооперацията, свиква
годишно отчетно събрание на член-кооператорите на ППК
„Йордан Йовков“, село Изворово на 1 август 2020 г., което ще се проведе от 09:00 часа в салона на читалище „Съединение – 1943“, село Изворово, при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори;
2. Приемане и одобряване на отчетния доклад на УС и КС
за 2019 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на кооперация
ППК „Йордан Йовков“ за 2019 г.;
4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
на членове на УС за дейността им през изминалата 2019 г.;
5. Други.
На основание чл. 17, ал. 2 от ЗК и чл. 21, т. 2 от Устава на
кооперацията, при липса на кворум, събранието се отлага с
един час за 10:00 часа и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред.
Управителен съвет

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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Окончателно: ВСС окрупнява 38 районни прокуратури в
страната, сред тях е и тази в град Генерал Тошево
В средата на миналата седмица пленумът на
Висшия съдебен съвет единодушно одобри решението на Прокурорската колегия да започне третата вълна на окрупняване на районните прокуратури в страната, с което 38 от тях ще се влеят в окръжни прокуратури. С 20 гласа “за” и нито
един “против” или “въздържал се” кадровиците
на Темида гласуваха решението да бъде изпратено на министъра на правосъдието Данаил Кирилов. В района на Окръжна прокуратура – Добрич,
това са РП – Балчик, РП – Генерал Тошево и РП –
Каварна. Преструктурирането ще трябва да бъде
факт от 1 януари 2021 г.. По този начин в областта ще остане само една районна прокуратура –
тази в град Добрич.
Първата вълна на прекрояване на картата на
държавното обвинение беше през юли 2018 г.,
когато пилотно бяха закрити 11 районни прокуратури в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна,
Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе
и Тополовград.
Вторият етап беше през миналата година, когато беше решено от 1 януари 2020 г. да бъдат закрити още 29 районни обвинения – Малко Търново, Несебър, Поморие, Средец, Царево, Котел,
Нова Загора, Велики Преслав, Нови Пазар, Исперих, Кубрат, Омуртаг, Попово и Радомир, Елена,
Кнежа, Левски, Никопол, Провадия, Девня, Бяла,
Дулово, Тутракан, Първомай, Гълъбово, Раднево,
Берковица, Елхово.
Сега в последния етап, който ще стартира на 1
януари 2021 г. ще бъдат закрити районните прокуратури в градовете: Сандански, Гоце Делчев,
Петрич, Разлог. Айтос, Карнобат, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Бяла Слатина, Козлодуй,
Мездра, Оряхово, Севлиево, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крумовград, Момчилград, Дупница, Луковит, Тетевен, Троян, Берковица, Лом, Велинград, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Карлово, Девин, Златоград, Казанлък, Чирпан, Димитровград, Ивайловград, Свиленград и Харманли.

Важно
Съобщение относно свързване към битовата канализация на улица „Васил Алексиев“
Община Генерал Тошево уведомява заинтересованите страни, че стартира прием на Искане за потребители,
желаещи да се свържат към битова канализация на улица
„Васил Алексиев“.
Необходими документи и такси:
•
Искане за скица
•
Такса за скица – 15.00 лева
Искане за издаване на скица се подава всеки делничен ден от 8:00 часа до 17:00 часа на адрес: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №
5, сградата на Общинска администрация, Информационен
център, ет.1. и се изготвя в срок от 7 работни дни.
След издаване на скицата, заедно с копие от нотариален
акт на имота потребителят трябва да пусне заявление за
присъединяване към битова канализация във ВиК – Генерал Тошево на адрес, гр. Генерал Тошево, ул. „Мусала“ № 3.
За подаване на заявление във ВиК, такси не се дължат.

Във връзка със събитията от последните дни и окончателното решение от пленума
на ВСС за преминаване към финалния етап по окрупняването на районните
прокуратури в Република България, потърсихме за коментар административния
ръководител на Районна прокуратура – Генерал Тошево Йорданка Чанева.

Как бихте коментирали
развитието на процеса по
закриването на районните
прокуратури в Република
България?
- Процесът по реформиране на съдебната карта и в
частност на районните прокуратури, стартира през
2015 г. с приетите от ВСС –
Правила за измерване на натовареността на прокуратурите и на индивидуалната натовареност на прокурорите.
С извършването на реформата се цели преодоляване
на диспропорциите в натовареността на прокуратурите
и прокурорите, както и повишаване на качеството, ефективността и ефикасността на
дейността им.
За отчитане на възможностите и ефекта от оптимизацията на прокуратурите е
изготвен доклад с предложения за оптимизация на прокуратурите. Доклада е част
от изпълнението на дейностите по проект „Създаване на
модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и
разработване на Единна информационна система на съдилищата“, финансиран от
Оперативна програма „Добро
управление“.
През 2018г. бяха закрити
първите 11 районни прокуратури в страната. От началото на 2020 върви поетапно закриване на още 29. Сега вече стана ясно, че от 1
януари 2021г. ще бъдат закрити още 38, като сред тях
попада и районната прокуратура в Генерал Тошево.
Как ще коментирате това?
- В споменатия вече доклад
са разработени два модела за
оптимизиране на районните прокуратури: унифициран
и диференциран. По своята
същност унифицираният модел представлява подход, при
който всички районни прокуратури в една окръжна зона
се обединяват в една единствена районна прокурату-

ра със седалище в областния
град, като на тяхно място се
разкриват Териториални отделения (ТО). При диференцирания модел, реорганизацията на районните прокуратури се свежда до оптимизиране чрез закриването изцяло само на част от районните
прокуратури с най-слаби показатели и липса на ефективност. Всеки един от по-

ластните градове, считано от
01.01.2021 г. и трансформирането им в ТО.
Прозира ли в това решение на главния прокурор,
желание за абсолютна, неоспорима и централизирана власт?
- Както вече споменах, за
оптимизацията на прокуратурата е избран унифицирания
подход, т.е на мястото на за-

точка. Прокуратурата и съда
в малките населени места са
институции с история и традиции. Гражданите ще имат
достъп до правосъдие, без
значение промяната в структурата на системата.
Има ли опасност закриването на районните прокуратури да се прехвърли по
абсолютно автоматичен начин и върху съдилищата?

Административният ръководител на Районна прокуратура – Генерал Тошево Йорданка Чанева.

сочените модели има своите
силни и слаби страни. Прокурорската колегия към ВСС е
приела унифицирания модел
за оптимизация на районните прокуратури с Решение по
Протокол № 18 от 26.04.2018
г., с което решение стартира и процеса по реорганизация на районните прокуратури. Към настоящия момент
преструктурирането е преминало през два етапа – закриване на 11 РП, считано
от 01.01.2019 г. и трансформирането им в ТО и закриване на още 28 РП, считано от
01.01.2020 г. и трансформирането им в ТО. С решение на ВСС от 09.07.2020 г.
е даден ход и на процедурата по оптимизиране на останалите районни прокуратури, намиращи се извън об-

критите районни прокуратури, ще бъдат обособени териториални отделения. Териториалните отделения са
звена в структурата на РП в
дадено населено място, предоставящо работни места на
прокурори и специализирана
администрация за изпълнение на функциите им на територията на съответния на
РП съдебен район.
Често пъти съдът и прокуратурата всъщност представляват
единствените
стълбове на държавността в малките градове, където вече е закрита болницата, училището или полицейския участък. Какво бъдеще
да очакваме тогава, очертано по този начин?
- Унифицираният модел е
по-щадящ от социална гледна

- Процеса по преструктуриране, закриване, оптимизация е свързан с извършването на задълбочени анализи, разработване на модели, преценка за фактическата обстановка, обсъждания,
в това число обществени обсъждания. Такива текат и в
момента. Всеки един процес не е самоцелен, той носи със себе си както положителни, така и отрицателни въздействия. Необходимо е да се извърши преценка
на силните и слабите страни
на всеки един от процесите,
да се очертае въздействието и влиянието на всяка една дейност от икономическа
и социална гледна точка. Естествено, необходимо е време моделът да покаже дали е
ефективен или не.

Доза смях

Пощаджия стои пред
оградата на къща и очевидно се бои от огромния
доберман в двора.
- Влизайте, не се бойте, той е кастриран! провиква се стопанката.
- Ама аз, да си кажа
честно, повече се страхувам да не ме ухапе! - мърмори пощаджията.

* * *

На 14 юли в лятното кино на град Генерал Тошево се проведе благотворителен концерт „Лятна
нощ“. Участие в музикалната проява взеха преподаватели и танцови и певчески колективи при НЧ
„Светлина – 1941“. Спазвайки противоепидемичните мерки, лятното кино беше запълнено на 50%, а
публиката остана очарована от танцовите и музикални изненади и изпълнения, които участниците
представиха.

Вуте хванал златната
рибка. Имал три желания:
- Да умре на комшията
кравата! - Добре...
- Да умре и на другия
комшия кравата! - Добре...
- Да умре и моята крава!
-Това пък защо - попитала рибката.
- Да няма откъде да си
купят мляко!!!

Тъй като сега стана модерно да се говори за олигарси и в
България по подобие на тези в Русия, ви показваме нагледно, как
изглеждат те у нас…

