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„Спортист –
2011“ дебютира
с реми в Трета
лига
4 стр.

Заседание на
Общинския
съвет
стр. 2 и стр. 3

Безвъзвратно изгубени ли са моралът,
възпитанието и личната отговорност?

Нова купчина думи по позната, наболяла и стара колкото света тема, ще изпишем и този път.
Лошото е, че съмнението, че написаното няма да промени ничие мислене, витае във въздуха
със страшна сила. Както всеки
друг път. С този текст едва ли ще
спрем разрушителното поведение на някои от тийнейджърите
в града. Едва ли ще спрем хаоса,
който цари в техните глави. И все
пак… В края на този материал ще
мъждука светлината на надеждата. Ако само един човек промени
мисленето на своето дете и поговори с него, значи си е струвало.
Както всички знаем през последните години в град Генерал
Тошево се направи много за децата. Общината монтира няколко
чисто нови площадки на възлови
места. Накъдето и да се обърне
човек, ще ги види. Чисти, пъстри,
цветни и модерни. Дали са здрави и устойчиви като онези старите от едно време – железните, това вече е друга тема. Сега
просто би трябвало да са по-безопасни. Но някъде тук се появява пандемията (така популярната напоследък дума, описваща
неконтролируема зараза). Точно
така – заразата на дребното хулиганско разрушение. Буквално
при това. Бързо след монтирането на ново съоръжение в града,
ставаме свидетели на строшени
детски и спортни площадки, счупени пейки, непристойни и грозни надписи, липсващи парчета от
катерушки, пързалки и люлки.
Доколкото може Община Генерал Тошево подновява и отремонтира изключително бързо и
в кратки срокове пораженията
върху площадките. Заковава се
счупеното, подновяват се дъските, боядисват се съоръженията.
За жалост обаче не може да бъде подновено мисленето на тези,

които чупят и рушат. А това са …
нашите деца!
На кого му пречи хубавата и
цветна детска площадка? Защо
дори на голяма част от родителите не им пука, какво правят

хиляди левове в тези детски площадки. Хиляди левове, идващи от
джоба на данъкоплатците. От нашите джобове. И сега нашите деца чупят тези площадки, които са
направени с нашите пари… Така

важно – възразяват, отговарят и
ругаят нагло, когато по-възрастни им направят забележка? Появил се е някакъв възел, някакъв бъг, някакъв проблем. Може би далеч назад. Може би в се-

Патиланските
забавления
продължават
4 стр.
COVID-19

Община Генерал Тошево извършва закупуване
и доставка до дома на потребителя на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, и лекарства (закупени със средства на потребителите).
Обхватът на потребителите е :
- Лица поставени под карантина;
- Възрастни хора над 65 години;
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Самотни родители;
Извършва се и заплащане на битови сметки,
заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
Заявки за доставка и услуга се приемат само в работни
дни на телефонен номер: 0883 560 603.

Община Генерал Тошево в
сътрудничество по проект

Тази снимка олицетворява всичко написано в коментара. Ако не виждате малките детайли, просто
погледнете на върха на детското съоръжение…
децата им и никой не си взема
бележка? Защо днес си по-голям
пич, ако счупиш някоя пейка, отколкото да спреш приятелите си
миг преди поредния ритник върху нея с думите „Спрете, недейте!“? Защо не можем да пазим?
Не можем и да уважаваме. И кой
е виновен? Явно не ни стига съзнанието и ни трябва друг механизъм. Но какъв? Въпроси, въпроси, въпроси. И всичките остават без отговори!
Община Генерал Тошево вложи

ли изглеждаха всички съоръжения, само преди 2-3 години? Категорично не! И затова се питаме, къде всъщност зимува самосъзнанието на човека? Кога се
кове – в първите седем или цял
живот?
Ще завършим този текст по
следния начин: Природата е дала на всекиго енергия. Тя обаче е
творческа. Превръща се в разрушителна само тогава, когато бъде
възпрепятствана. Защо младежите трошат безогледно и още по-

мейството и възпитанието се корени неразбирането в незрялата
глава на подрастващия, че той е
дошъл на този свят, не да руши,
а да създава. Може би не е късно да спрем за миг, да погледнем
собствените си деца и да се запитаме – какви хора растат в домовете ни? Имаме ли вина за тяхната агресия? Можем ли все още
да променим нещо? Защото от
нас също зависи утрешните пораснали хора да създават, да творят
и да бъдат полезни…

Три добруджански общини
– Добрич, Шабла и Генерал
Тошево, кандидатстват като
партньори за сътрудничество по проект с International
Development Norway. Процедурата е за подбор на проектни предложения по открита покана „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Програма
„Опазване на околната среда и климатични промени“.
Програмата се финансира
от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 20142020“.
Основната цел на програмата е да подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез ре-

ализиране на общински схеми за разделно събиране и
рециклиране на отпадъците.
Дейностите, които се финансират по тази процедура
следва да са свързани с реализиран на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците
за последващо рециклиране,
както и повишаване осведомеността и общественото
самосъзнание за спазване
йерархията за управление
на отпадъци и за увеличаване на участието на гражданите в разделното събиране. Подготвеното и подадено проектно предложение
включва и рехабилитация и
модернизация на системи
за външно изкуствено осветление в трите общини.

Суховеят съвсем
прегори
царевицата
ОУ „Хр. Смирненски“ изгражда първия
училищен изследователски център

Основно училище „Христо
Смирненски“ – град Генерал Тошево е едно от петте учебни заведения в област Добрич, които
имат одобрени проекти по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Съобщението излезе в началото на месеца от пресцентъра на
Министерството на образованието и науката. Финансирането
за училището в нашия град е на
стойност 50 000 лева.
Пред областните медии директорът на Иновативното основно училище Петя Панева сподели своето задоволство, че това е единственото учебно заведение на територията на общи-

на Генерал Тошево, получило
одобрение за финансиране по
НП “Изграждане на национална
STEM среда”. Одобреният проект е на стойност 73 013,12 лв.,
с които ще бъде изграден първият училищен изследователски център в града. “Наличието
на иновативна материална база и съвременни методи на обучение, ще спомогнат да ориентираме кариерно учениците от
най-ранна детска възраст в областта на земеделието и храните. За пореден път Иновативно
основно училище “Христо Смирненски” доказа, че е приятелско,
елитно, конкурентноспособно и
приобщаващо, осигуряващо съ-

временни и модерни условия на
своите възпитаници”, заяви Петя Панева.
Национална програма „Изграждане на училищна STEM
среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните
постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни
центрове с фокус върху STEM.
Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено
STEM обучение в училище. Програмата финансира проекти за
изграждане на училищни STEM
центрове в две категории: малка (до 50 000 лв.) и голяма (до

300 000 лв.).
Чрез STEM обучението младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Учениците ще
се обучават в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот. Обучението в училище ще насърчава ученето чрез
творчество и създаването на
иновативни решения за проблеми от реалността. Повече млади хора ще избират да се обучават и реализират в професиите,
свързани с наука и технологии.
Младите хора могат да имат успешно бъдеще и достоен живот в
България.

Горещият североизточен
вятър, който се беше настанил над Добруджа в продължение на седмица предизвика
бързо изсъхване на слънчогледовите и царевичните масиви в региона. Това от своя
страна ще доведе до значително редуциране на добивите. Съобщението беше направено на специален брифинг
от председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.
По думите й в прегорелите
полета с маслената култура на
север от Каварна прибирането на реколтата вече е започнало при добив 50 килограма
на декар. Семето не е изхранено заради сушата, маслеността е ниска и търговците

не проявяват никакъв интерес към първата добита продукция.
До броени дни жътвата на
слънчогледа ще започне масово в цялата област с прогноза
добивът да достигне най-много до 200 килограма от декар.
А това са изключително ниски
резултати.
Заради суховея вероятно
паралелно със слънчогледа
ще започне прибирането и на
царевицата, която съхне и масово не са образувани кочани. Очакванията са добивите
в различните масиви да бъдат
от нула най-много до 400 килограма от декар.
Според браншовата организация площите с двете култури в региона достигат около 1
700 000 декара.
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* На основание чл.21, ал.1, т.23 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1
и чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление
на Министерски съвет № 128 от 29
юни 2017 г. за приемане на критерии
за определяне на средищните детски
градини и училища и на условия и ред
за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет Генерал Тошево,
реши:
I. Декларира, че Детска градина „Дора Габе“ село Пчеларово, код по БУЛСТАТ 000846420, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ.
Генерал Тошево, с. Пчеларово, представлявана от Живка Атанасова Стоянова – директор, отговаря на изискванията за средищна детска градина по
смисъла на чл.53 Закона за предучилищното и училищното образование.
II. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да отправи предложение
до Министерството на образованието и науката за включването на Детска
градина „Дора Габе“ село Пчеларово в
Списъка със средищните детски градини и училища.
* На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23
и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.310, ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Считано от 01.09.2020 г. закрива детска градина „Радост“ гр. Генерал Тошево с адрес ул. „Дора Габе“ №
6, код по БУЛСТАТ 000846662, закрива яслена група към детска градина
„Пролет“ гр. Генерал Тошево с адрес
ул. „Христо Ботев“ № 18, яслена група
към детска градина „Първи юни“ с адрес ул. „Мургаш“ № 1.
II. Считано от 01.09.2020г. открива
Детска ясла „Радост“ с адрес ул. „Дора Габе“ № 6
III. Децата от втора смесена и подготвителната група да се пренасочат
от ДГ „Радост“ гр. Генерал Тошево към
детска градина „Първи юни“ и детска
градина „Пролет“, като за децата от
с. Къпиново им се осигури безплатен
транспорт на основание чл. 256, ал.1,
т.10 от ЗПУО.
IV. Задължителната документация на
закритата детска градина „Радост“ гр.
Генерал Тошево да се предаде с приемо предавателен протокол на съхранение в детска ясла „Радост“ гр. Генерал Тошево.
V. Възлага на кмета на Общината да
извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото
решение.
* На основание чл.17, ал.1, т.2 и
чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.2 от
Закона за водите, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Дава съгласие Община Генерал Тошево да кандидатства пред Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите за финансиране на проект „Доизграждане на битова канализация по
улици: „Дочо Михайлов“, „Д. Петков“,
„Отец Паисий“, „Стара Планина“, „Пейо Яворов“, „Ал. Стамболийски“, „Леонти Бакларов“, „Васил Априлов“, „К.
Кисимов“, „Пеньо Пенев“ и „Николай
Зидаров“, гр. Генерал Тошево”.
II. Упълномощава кмета на Община
Генерал Тошево да подготви и представи необходимите документи за кандидатстване на Община Генерал Тошево пред Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда към Министерството на околната среда и водите, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект „Доизграждане на битова канализация по улици: „Дочо Михайлов“, „Д. Петков“, „Отец Паисий“,
„Стара Планина“, „Пейо Яворов“, „Ал.
Стамболийски“, „Леонти Бакларов“,
„К. Кисимов“, „Пеньо Пенев“ и „Николай Зидаров“, гр. Генерал Тошево”.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1,
чл.41, ал.2 и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Приема допълнения в Годишната
програма за управление и разпореж-
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дане с имотите – общинска собственост за 2020г., както следва:
1. Село Житен – дворно място, представляващо УПИ №XI-общ, кв.20, площ
от 625 кв. м.; №2893/16.06.2008г., вх.
рег.№3993, акт №78, том VI, вписан
на 18.06.2008г.; данъчна оценка от
1305.00 лв.; начална тръжна цена от 1
790.00 лв.
II. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно
наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена
от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, която
не е по-ниска от данъчната:
1. Село Житен – дворно място, представляващо УПИ №XI-общ, кв.20, площ
от 625 кв. м.; №2893/16.06.2008г., вх.
рег.№3993, акт №78, том VI, вписан
на 18.06.2008г.; данъчна оценка от
1305.00 лв.; начална тръжна цена от 1
790.00 лв.
III. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия по управление и разпореждане с имот – както
правни, така и фактически.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и
т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.14. ал.7 и ал.8 от Закона
за общинската собственост, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
І. Приема допълнения в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г., както следва:
1. Село Дъбовик – помещение в сградата на кметството, находяща се в УПИ
№X кв. 19 по ПУП на селото, площ от
28.00 кв. м., за търговска дейност, очаквани приходи за 1 (една) година –
403.20 (четиристотин и три лева и
двадесет стотинки) лв.
ІІ. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот – общинска собственост:
1. Село Дъбовик – помещение в сградата на кметството, находящо се в УПИ
№X кв. 19 по ПУП на селото, площ от
28.00 кв. м.; начална тръжна месечна
цена от 33.60 лв.
ІІІ. Одобрява предложената начална
тръжна месечна наемна цена на горепосоченият имот, определена съгласно Тарифата за размера на базисните
наемни цени към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.1
и чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
І. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс
на недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно:
Нежилищна сграда (бивш ритуален дом) - ЗОХ и хотелска част (Заведение за хранене с лятна тераса и
мотел „Добруджански рай”), помощна сграда и дворно място – поземлен
имот с идентификатор 14711.200.1
по кадастралната карта на Генерал Тошево (№200001 по КВС) – частна общинска собственост съгласно АОС
№598/27.09.2002г., вп. под №79, том
ІV, 21.10.2002г. в СВ Генерал Тошево,
при следните условия:
1. Предмет на конкурса е отдаване
под наем на имущество – частна общинска собственост, за извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
2. Срок за ползване – 10 /десет/ години.
3. Начална годишна наемна цена –
14 400.00 (четиринадесет хиляди и
четиристотин) лева, без включен ДДС
или 17 280.00 (седемнадесет хиляди
и двеста осемдесет) лева с включен
ДДС.
4. Гратисен период на плащане на
наема е 3 /три/ години, считано от да-

тата на сключване на наемния договор.
5. В едногодишен срок от датата на
сключване на договора за наем, Наемателят да вложи инвестиционни разходи в размер на 17 280.00 (седемнадесет хиляди и двеста осемдесет) лева с включен ДДС, за следните дейности в наетия имот:
- ремонт на кухненско помещение;
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли;
6. Гаранция за участие в конкурса е
в размер на 1440.00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева.
7. Критерият за оценка на офертите
най – високата предложена цена.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за наем.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.1
и 9 и чл.14, ал.1, 2, 3 и 8 от Закона
за общинската собственост, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Приема допълнения в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., както следва:
Имот, предвиден за отдаване под наем в гр. Шабла:
1. Сграда 83017.506.146.1, със застроена площ 665 кв. м.
2. Сграда 83017.506.146.2, със застроена площ 58 кв. м.
3. Сграда 83017.506.146.3, със застроена площ 226 кв. м.
4. Сграда 83017.506.146.5, със застроена площ 85 кв. м.
5. Сграда 83017.506.38.4, със застроена площ 102 кв. м.
За туристически и курортни услуги
IІ. Дава съгласие за отдаване под
наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: „Почивна база” в гр. Шабла –– частна общинска собственост съгласно АОС
№4646/15.06.2020г., вх. Рег. № 1022,
акт 179, том III, вписан на 26.06.
2020г. в СВ Каварна при АВ София,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 83017.506.146 по кадастрална карта на гр. Шабла, обл. Добрич, одобрена със Заповед №РД-1815/29.03.2006г. на изп. директор на
АГКК и последно изменение, засягащо поземления имот от 18.07.2016г.,
с подобекти както следва:
1. Сграда 83017.506.146.1, със застроена площ 665 кв. м., масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа сграда, построена през
1976 г.
2. Сграда 83017.506.146.2, със застроена площ 58 кв. м., масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа сграда, построена през
1979 г.
3. Сграда 83017.506.146.3, със застроена площ 226 кв. м., масивна конструкция, двуетажна, курортна, туристическа сграда, построена през 1983
г.
4. Сграда 83017.506.146.5, със застроена площ 85 кв. м., масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа сграда, построена през
1986 г. и
АОС №4647/15.06.2020г., вх. Рег.
№ 1021, акт 178, том III, вписан на
26.06.2020г. в СВ Каварна при АВ София, представляващ поземлен имот с
идентификатор № 83017.506.38 по кадастрална карта на гр. Шабла, обл. Добрич, одобрена със Заповед №РД-1815/29.03.2006г. на изп. директор на
АГКК и последно изменение, засягащо поземления имот от 18.07.2016 г.,
с подобекти както следва:
1.Сграда 83017.506.38.4, със застроена площ 102 кв. м., масивна конструкция, едноетажна, курортна, туристическа сграда, построена през
1983г., при следните условия:
1. Предмет на конкурса е отдаване
под наем на имущество - частна общинска собственост, за извършване на
туристически и курортни услуги.
2. Срок за ползване – 10 /десет/ го-

дини.
3. Начална годишна наемна цена –
16 900.(шестнадесет хиляди и деветстотин)лева без включен ДДС или 20
280.00(двадесет хиляди и двеста и
осемдесет)лева с включен ДДС.
4. Критерият за оценка на офертите най – високата предложена годишна цена.
5. Наемателят не заплаща наем за
целия срок на договора, а инвестира в
обекта сумата, представляваща 100%
от предложената годишна цена за срока на договора, както следва:
5.1 В едногодишен срок от датата на
сключване на договора за наем, наемателят да инвестира 10% (десет процента) от сумата по точка 5 (пет), за
извършване основен ремонт на покрива на сградите.
5.2 В двугодишен срок от датата на
сключване на договора за наем, наемателят да увеличи леглова база, чрез
надстрояване на кухненски блок, като вложи инвестиции в размер на 90%
(деветдесет процента) от сумата по
точка 5 (пет).
6. Депозит за участие в конкурса е в
размер на 1 690.00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лв.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за наем.
* На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка със заповед изх.№АдК-04-39 от
03.07.2020г. на Областен управител
на област Добрич, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Отменя Решение №6-4 по Протокол
№6 от проведеното на 25.06.2020г.
заседание на Общински съвет Генерал Тошево относно: Дава съгласие за продажба на Снежана Георгиева Йорданова, 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 с. 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.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8 ал.9
и чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Приема допълнения в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г., както следва:
1.
Село
Петлешково
–
ПИ
№56040.156.1, площ от 1650 кв. м.; очаквани приходи: 4 800.00лв.
II. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно
наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена
от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, която
не е по-ниска от данъчната:
1. СелоПетлешково– ПИ№56040.156.1;
1650, АОС №4637/26.05.2020 г., вх.
рег. № 1032, акт 191, том II, вписан на
02.06.2020 г. в СВ Генерал Тошево при
АВ София. Данъчна оценка от 3 762.00
лв.; начална тръжна цена от 4 800.00 лв.
III. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия по управление и разпореждане с имот – както
правни, така и фактически.
* На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и съгласно чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Одобрява ПУП - ПП за „Изграждане на въздушен електропровод от ВЕЛ
„Конаре“ за захранване на мачтов трафопост в ПИ 44714.108.106 по кадастралната карта на землището на село
Люляково, община Генерал Тошево“
Продължава на 3 стр.
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II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и съгласно чл.129 ал.1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Одобрява ПУП - ПП за определяне на трасе за изграждане на външно електрическо захранване на ПИ
02484.71.13 в стопанския двор на село Балканци, община Генерал Тошево
от ВЕЛ „Конаре“ 20kV на „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – ГОЧЕВ” ЕООД,
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Разрешава на кмета на община Генерал Тошево да възложи изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XI за училище,
кв.25 по плана на с. Росица, общ. Генерал Тошево с цел разделяне на два нови урегулирани поземлени имота.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 и
т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и
т.5 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Отпуска безлихвен заем в размер на 80 000 лева временно свободни средства от общинския бюджет, за
авансово финансиране на плащания по
проект BG05M90P001-2.040-0059-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент
2” по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален
фонд на Европейския съюз.
II. Предоставените заемообразно
средства на проекта да се отчитат като временна финансова помощ по §
88-03 „Събрани средства и извършени
плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 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 и т.10
от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от
Закона за публичните финанси, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Отпуска безлихвен заем в размер на
80 000 лева временно свободни средства от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания по проект
BG05M9ОP001-2.101–0107-С01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент
3“ по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален
фонд на Европейския съюз.
II. Предоставените заемообразно
средства на проекта да се отчитат като временна финансова помощ по §
88-03 „Събрани средства и извършени
плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 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 и
т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5
от Закона за публичните финанси, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Отпуска безлихвен заем в размер
до 450 000 лева (четиристотин и петдесет хиляди лева) от временно свободни средства от общинския бюджет, за
авансово финансиране на плащания по
проект: № BG16M1OP002-2.010-0010
”Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци
– гр. Генерал Тошево“, по процедура
BG16M1OP002-2.010
„Рекултивация
на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС
по дело С-145/14“, по приоритетна ос
2 „Отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020г“.
II.
Предоставените
заемообразно
средства
на
проект
№
BG16M1OP002-2.010-0010 „Закриване и рекултивация на общинско де-

Заседание на Общинския съвет
по за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево“, финансиран по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № Д34-23/28.04.2020г., да се отчитат като временна финансова помощ по §
76-00 „Заеми от бюджета“.
III. Възлага на кмета на Общината да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 и
т.10 от ЗМСМА, и във връзка с чл.84,
ал.1, т.6 от ЗПФ и чл.29, ал.1, т.6 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 Тошево, Общински съвет
Генерал Тошево, реши:
Изменя в свое решение №116/05.02.2020 г., т.8.2 относно поемане на нов общински дълг през бюджетната 2020 г. както следва:
Точка 8.2. Общината да поеме нов
общински дълг през бюджетната 2020
г. в размер на 943 000 лв. в срок до
една година. Общината няма намерение за поемане на общински гаранции
през бюджетната 2020 г.
* На основание чл.21, ал.1, т.10 от
ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.5, чл.16 и чл.17
от Закона за общинския дълг, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Дава съгласие, Община Генерал
Тошево да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на
който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „BG16RFOP001-2.002-0024 „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси:
ул. „Д. Благоев“ № 6; ул. „Васил Априлов“ № 18, ул. „Трети март“ 8 А и много фамилни жилищни сгради, с адреси: ул. „Васил Априлов“ № 2, ул. „Трети март“ № 10 , в гр. Генерал Тошево“
и проект BG16RFOP001-2.002-0025
„Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд –
Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ 1 и
много фамилни жилищни сгради в гр.
Генерал Тошево , с адреси: ул. „Васил
Априлов“ № 4, ул. „Трети март“ № 6
и ул. „Трети март № 38 , финансирани от Оперативна програма „ Региони
в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос
2 „ Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, схема за безвъзмездна
финансова помощ, при следните основни параметри:
- Максимален размер на дълга – 943
000,00 Деветстотин четиридесет и три
лева);
- Валута на дълга – лева
- Вид на дълга – краткосрочен дълг,
поет с договор за общински заем;
- Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност
за предсрочно погасяване изцяло или
на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0024 и
№ BG16RFOP001-2.002-0025 и/или от
собствени бюджетни средства.
- Максимален лихвен процент –
шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
- Други такси, наказателни лихви,
неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
- Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Генерал Тошево по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0024 и №
BG16RFOP001-2.002-0025 , сключен
с Управляващия орган на съответната
Оперативна програма, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи,
също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи прихо-

ди на община Генерал Тошево, по чл.
45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от
Закон за публичните финанси, както и
трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия,
съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също
са обект на особен залог;
II. Възлага и делегира права на кмета на Община Генерал Тошево да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, и чл.125,
ал.4 от ЗПФ. Общински съвет Генерал
Тошево, реши:
І. Общински съвет Генерал Тошево
приема информация за актуализирано
разпределение на промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие
на 2020 г. съгласно Приложение №1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево
приема информация за актуализирано
разпределение на промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие
на 2020 г. съгласно Приложение №2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на компенсирани
промени на разходите по бюджета на
Община Генерал Тошево през второто
тримесечие на 2020 г. съгласно Приложение №3 и Приложение №4.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, чл.50 и чл.52 от ЗДБРБ за 2020
г. и във връзка с чл.84, ал.6 и чл.124,
ал.2 и ал.3 от ЗПФ и чл.37, ал.2 и ал.3
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 Тошево, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Общински съвет Генерал Тошево
приема актуализация на бюджета на
Община Генерал Тошево за 2020 г. в
частта му за местните разходи съгласно Приложение №1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета
на Община Генерал Тошево за 2020 г.
в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение №2.
* На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, при спазване изискванията на чл.76, ал.3, чл.77 и
чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Приема Наредба за отмяна на Наредба за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост приета с
Решение № 7-28/04.10.2005 г. на Общински съвет Генерал Тошево, както
следва:
Отменя Наредба за реда и условията
при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост,
приета с Решение № 7-28/04.10.2005г.
на Общински съвет Генерал Тошево.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.15 и
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от
Закона за водите и предстоящо заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация – Добрич” АД, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Дава мандат на г-н Валентин Дими-

тров – кмет на Община Генерал Тошево, да представлява Община Генерал
Тошево на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич”
АД, което ще се проведе на 11.08.2020
г. от 10:00 часа в Областна администрация Добрич.
II. Упълномощава Валентин Димитров
– кмет на Община Генерал Тошево, да
гласува на извънредно заседание на
Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич“
АД по представения проект за дневен
ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
III. При невъзможност Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да вземе участие в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
в обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, общината да се представлява от Деян Димитров – заместник-кмет
на Община Генерал Тошево, като Общински съвет дава мандат и го упълномощава да гласува по представения
проект за дневен ред по съвест, като
защитава интересите на гражданите
на община Генерал Тошево.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и
ал.2, чл.59 и чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Дава съгласие за участие на Община Генерал Тошево, като партньор на
Община град Добрич в процедура за
подбор на проектни предложения по
открита покана „Кръгова икономика
и ресурсна ефективност” по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2014 – 2021 г.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да проведе всички изисквани процедури и дейности по подпомагане подготовката и подаването в срок
на проектното предложение, включително и да сключи споразумение за общинско сътрудничество за осигуряване на финансирането на проекта.
III. Възлага на кмета последващи съгласно Закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.2 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Одобрява общата численост на Общинска администрация Генерал Тошево – 181.75 щатни броя, като закрива 2
щатни бройки персонал от звено „Спомагателни дейности“ (0.75 щатни броя
шофьор на автобус и 1.25 щатни броя
портиер).
II. Одобрява структура на общинска
администрация, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона 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
Генерал Тошево, реши:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени
под наем чрез търг с тайно наддаване
за 7 (седем) стопански години, считано от 2020-2021 г., 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:
За категории ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ – цена от
95 лв./дка. И за категории VІІ, VІІІ, ІХ и
Х – цена от 71 лв./дка.
III. 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.
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„Спортист – 2011“ започна с равенство срещу
„Интер“ в Североизточната Трета лига
Отборът на „Спортист –
2011“ (Генерал Тошево) спечели точка на старта на шампионата в родната Североизточна Трета лига. В първия кръг от първенството нашите футболисти гостуваха в
Добрич на местния „Интер“.
Срещата завърши без побе-

то определено беше за „Спортист – 2011“. След началните минути, възпитаниците на
новия треньор Димчо Димов
взеха инициативата и набързо създадоха няколко опасни положения пред вратата
на домакините. С пропуски
се отчетоха Росен Николов и

да натиска и малко преди почивката стигна до втори гол,
дело на юношата Мартин Георгиев. Така при резултат 2:0
в полза на гостите от Генерал
Тошево двата отбора се оттеглиха на почивка.
През втората част ситуацията на терена коренно се про-

„Спортист – 2011“ поведе с 2:0 на изкуственото игрище в Добрич, но допусна изравняване, за да
започне с равенство срещу „Интер“ участието си в Североизточната Трета лига.

дител – 2:2, като момчетата
от Генерал Тошево могат само да съжаляват за пропуснатия шанс, който се откри пред
тях, да спечелят този двубой.
Двата тима си разделиха по
едно полувреме, като първо-

Мартин Георгиев. Все пак подобрата игра на „Спортист –
2011“ даде резултат и в средата на първото полувреме
Никола Георгиев откри резултата. След попадението
„Спортист – 2011“ продължи

мени. Физическите сили на
футболистите на „Спортист
– 2011“ видимо се изчерпиха
и домакините от „Интер“ взеха инициативата. След точно един час игра, възползвайки се от груба грешка в защи-

та, „Интер“ намали резултата, а само няколко минути покъсно Димитър Димитров от
„Спортист – 2011“ беше изгонен от игра за втори жълт
картон. Това още повече затрудни тима от Генерал Тошево, който до края на двубоя
основно се бранеше, защитавайки крехката си преднина и разчиташе само на контраатаки. Натискът на домакините обаче беше прекалено силен и в края на двубоя
те стигнаха до изравнително
попадение, реализирано от
спорна дузпа.
Така завръщането на „Спортист – 2011“ в Североизточната Трета лига десет години
по-късно, беше белязано от
резултатно равенство в интересен двубой. В следващите
два кръга пред футболистите от Генерал Тошево предстоят истински изпитания.
Във втория кръг от шампионата „Спортист – 2011“ гостува в Русе на местния „Дунав“. Този двубой се игра на
16 август – след редакционното приключване на броя.
След това – на 23 август пък
„Спортист – 2011“ е домакин на „Спартак – 1918“ (Варна). Обширен материал за
тези два двубоя, както и пълната програма за есенния дял
от първенството в Североизточната Трета лига, ще може да намерите в следващия
брой на вестник „Добруджански глас“.

Лятото е към края си,
но забавленията
продължават

До началото на новата учебна година вече остава по-малко от месец. Това е ясен знак, че лятото вече е към края си и последните
горещи дни бавно, но сигурно си отиват. Затова те трябва да бъдат изживени пълноценно и незабравимо – точно
по начина, по който това се
случва в Лятна академия „Патиланци“.
През изминалата седмица
заниманията в лятното училище бяха безброй, но по-важното – бяха весели, щури и
много интересни.
В един от дните преподавателите в академията зарадваха младите дами с идеята да
си изработят сами диадеми и
да нанижат по свой вкус грив-

Покана за събрание

Управителният съвет на ЗК „Пастир“, град Генерал Тошево, свиква редовно годишно отчетно събрание, което ще се
проведе на 22 август 2020 г. от 08:30 часа в НЧ „Иван Вазов“ – град Генерал Тошево, квартал Пастир, при следния дневен ред:
1. Вземане на решения за прекратяване на членствени правоотношения с член-кооператори, излушване на постъпилите
молби за изтегляне на дялов капитал и утвърждаване решения
на Управителния съвет за приемане на нови членове.
2. Отчет на Управителния съвет за годишната дейност на
кооперацията за 2019 г., годишен финансов отчет на кооперацията за 2019 г.
3. Отчет на Контролния съвет за 2019 г.
4. Вземане на решение за одобряване на отчета на Управителния съвет за годишната дейност за 2019 г.
5. Вземане на решение за одобряване на финансовия отчет за 2019 г.
6. Вземане на решение за одобряване отчета на Контролния съвет за 2019 г.
7. Вземане на решения за разпределение на печалбата за
2019 г.
8. Вземане на решения за работата на кооперацията през
2020 г.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще
се проведе един час по-късно – от 09:30 часа, при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗК.
Подлежащите на обсъждане материали ще бъдат предоставени за разглеждане на членовете на Общото събрание след
18 август 2020 г. в офиса на кооперацията по седалище и адрес на управление.
Управителен съвет на ЗК „Пастир“

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.

ни от мъниста. Разбира се,
момчетата не останаха особено впечатление от това, но
запълниха времето си с щури
игри в двора на ЦПЛР – Център за работа с деца. На следващия ден в академията патиланците рисуваха върху стъкло – кой върху чаша, кой върху буркан, кой върху ваза…
В края на начинанието обаче всички предмети буквално
оживяха. В края на седмицата
дойде моментът на едно дългоочаквано събитие – организиране на състезанието „Бързи, смели, сръчни“ – любима на поколения българи игра. Децата се впуснаха в надпреварата с огромно желание
и хъс за победа, които накрая
бяха щедро възнаградени.

На 27 юли пред сградата на
НЧ „Светлина – 1941“ в град
Генерал Тошево се проведе заключителен концерт на школата по изкуства при културната
институция. Участниците бяха подготвили изключително
интересна „Happy end – продукция“ с много песни, танци
и игри на класовете по поп и
рок пеене с преподавател Вяра Костадинова, гайда с преподавател Дони Колев, народно пеене с преподавател Йордан Дяков и музикален театър
„Дея“ ръководител Димитър
Димитров. Въпреки трудните условия от началото на календарната година, свързани
с дистанционното обучение в
пандемична обстановка заради COVID – 19, децата демонстрираха своя необятен талант
и желание за изява.

Покана за събрание

Управителния съвет на кооперация „Демокрация“ ЕИК
834003178, със седалище и адрес на управление град Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов“ №8, на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно Общо събрание на кооператорите, което ще се проведе на 29.08.2020
г. от 09:00 часа в стопанския двор на кооперация „Демокрация“ в град Генерал Тошево, ул. „Иван Куманов“ №2, при
следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори;
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 г.;
3. Отчетен доклад на КС за 2019 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г. и одиторския доклад за 2019 г., приемане на
решение, относно финансовия резултат на кооперацията за
2019 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност
на членовете на УС, Председателя на кооперацията и членовете на КС за 2019 г.;
6. Избор на одитор на кооперацията за 2020 г.;
7. Други.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 часа, на същото
място и при същия дневен ред.
Управителен съвет

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.

Тъжен помен

На 15 август 2020 г. се навършиха
11 зловещи години без скъпия ни син

Мирослав Иванов Димитров

(починал на 46 г.)
Домът ни е пуст без теб, без твоята
усмивка и сладките ти думи. Топлината, радостта и обичта, която ни даряваше, ще останат завинаги в сърцата ни. Напразно чакаме да си дойдеш
и сълзите ни да изсушиш!
Липсваш ни много, много! Вечно
докато сме живи, ще те обичаме!
Поклон пред светлата ти памет!
Майка, татко и син

