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Майстори на фотографиите с вълнуващи
кадри на град Генерал Тошево

Между 1 и 3 октомври в село Красен се проведе третото издание на фотопленера „Есенни хоризонти“, който
се организира от Община Генерал Тошево, кметство село
Красен и Народно читалище
„Йордан Йовков – 1896”. Тази година събитието премина
под надслов „Градът на 60“,
във връзка с 60-годишнината
от обявяването на Генерал Тошево за град.
В рамките на три дни красивото добруджанско село
прие 8 фотографи, които тази година трябваше да запечатат красотите и потайните
места на общинския център
– град Генерал Тошево. Участие във фотопленера взеха
Виктор Димчев от София, Даниела Ганева-Георгиева, Диан Милтиядев, Росица Милтиядева, Станислав Георгиев,
Стоян Илиев и Илия Стоянов
от Добрич и Живко Иванов от
Генерал Тошево.
Фотообективите на участниците този път бяха привлечени от красотите на градската среда – жилищни блокове, къщи, малки стопанства,
улична мрежа, паркове и градини, детски и спортни пло-

Накратко

Димитричка Петрова от град
Генерал Тошево беше избрана за
председател на ТО „Съюзна организация на слепите“, след проведено Общо отчетно-изборно събрание, провело се на 6 октомври
тази година.

* * *

Районният съд в град Генерал
Тошево призна за виновен и осъди
подсъдимия Н.Б.Р. за нарушаване
на карантината за COVID 19. Мъжът се е върнал от рискова страна – Германия, на 21 май 2020 година. Четири дни по-късно – на 25
май, за времето от 09:00 до 10:00
часа, в село Присад той е нарушил мерките за домашна изолация, определени със заповед на
Министъра на здравеопазването от 19 май. Мъжът не е спазил
срока на 14-дневната карантина,
като не е изпълнил задължението
да не напуска дома си или мястото за настаняване, в което е посочил, че ще пребивава за посочения в предписанието срок. Деянието е извършено по време на
извънредната епидемична обстановка, свързана с предотвратяване разпространението на COVID
19 на територията на страната,
обявена с Решение на МС, посочват от съда. Съдът наложи на подсъдимия наказание „пробация“
чрез налагане на мерките “задължителна регистрация по настоящ
адрес” за срок от 6 месеца с периодичност два пъти седмично и
“задължителни периодични срещи с пробационен служител”.

щадки. Дори порутени стари
къщи и изоставени строежи
попаднаха под окото на майсторите на фотографията.
Снимките им запечатаха една
разходка между различни култури и поколения.

Събират още
средства по
делото за добива на газ в
Добруджа
4 стр.

Интервю с
Иън Хартунг –
държавен шампион
по вдигане на
тежести

Заседание на
Общинския
съвет – град
Генерал Тошево
2, 3 и 4 стр.

Основната идея на пленера, който вече е ежегоден е,
той да се превърне той в празник на изобразителното изкуство – своеобразна среща на
творците с природата и бита
на Йовковата Добруджа, която

да ги вдъхнови да претворяват
в багри красотата във всички
нейни форми и проявления.
Изложбата на фотосите ще
бъде открита на 30 октомври
в НЧ „Светлина – 1941“ в град
Генерал Тошево.

В началото на този месец от печат днес излезе 12та книга на писателя от град
Генерал Тошево Георги Балабанов. За първи път прекрасните му разкази са преведени на английски. Книгата е озаглавена „The Bells
of Conscience“ (в превод –
„Камбаните на съвестта“) и
е предназначена за стотиците британци, които живеят в Добруджа. Тя съдържа 17
страхотни разказа на Георги
Балабанов.
Георги Балабанов
„В тях разказвам за новото поколение добруджанци,
които са наследили най-ценните родолюбиви качества от
времето на Йордан Йовков и Дора Габе. Книгата е мост към
новото поколение добруджанци, а вече и към англичаните,
които живеят тук“, заяви Георги Балабанов.

1,5 тона използвани дрехи
бяха предадени за рециклиране

В началото на седмицата
служители на Общинска администрация – град Генерал Тошево, събраха и извозиха до Варна над 1,5 тона
дрехи за рециклиране. Внушителното количество от
стари текстилни продукти
е събрано в рамките на няколко месеца, след поставянето през лятото на специалния метален контей-

продукти от населението.
Всички събрани за рециклиране текстилни продукти от контейнера бяха
извозени с общински транспорт до Варна, където бяха
предадени за подпомагане
на кризисния резерв на БЧК
за пострадали при бедствия
и аварии, който извършва целево дарение на дрехи на хора в нужда. Преди

Това са участниците в третото издание на фотопленера.

Започва раздаването на храни от БЧК
Областната организация на
Българския Червен кръст Добрич ще изпълнява „Оперативна програма за храни и/или
основно материално“ по Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещи се лица, управляващ орган на програмата
е Агенция за социално подпомагане. В област Добрич, процедурата „Предоставяне на
индивидуални пакети хранителни продукти 2019” ще стартира поетапно в общините. За
община Генерал Тошево, раздаването на пакетите ще се
осъществи на 27.10.2020 г. в
сградата на Общинска администрация. Продуктите се получават лично или чрез упълномощен от правоимащото лице
представител.
Общо правоимащите лица в
област Добрич са 4881, от тях:
ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА :
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5
от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ
за отопление (2018 г./2019 г.);
2. Майки (осиновителки),
които получават месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година по

реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД
(м. август 2020 г.);
3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от
ЗСПД (2019/2020);
4. Лица с над 90% степен на
увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат
ниски лични доходи от пенсия
( до 363 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м. август
2020 г.);
5. Лица и семейства, които
получават месечни помощи за
отглеждане на дете с трайно
увреждане по реда на чл. 8д от
ЗСПД (м. август 2020 г.);
6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция,
отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията
на ППЗЗД (м. август 2020 г.), а
по отношение на еднократните
помощи за периода 01.01.2020
-31.08.2020 г.;
7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и

лица и семейства, получили
финансова подкрепа във връзка с COVID 19,подпомогнати с
еднократна помощ по реда на
чл. 16 от ППЗСП, въз основа
на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2020 г. 31.08.2020 г.
Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг. и съдържа 16 вида продукти: Спагети – 1,5 кг /3 пакета х 0,5
кг/; Лютеница – 0,500 кг /1 кутия х 0,5 кг/; Зелен фасул – 2,4
кг /3 кутии по 0,800кг/; Домати консерва – 1,6 кг /2 кутии х 0,800кг/; Грах консерва – 1,6 кг /2 кутии х 0,800кг/;
Гювеч консерва – 1,6 кг /2 кутии х 0,800кг/; Говеждо месо –
0,300 кг /1 кутия х 0,300 кг/;
Кюфтета в бял сос – 0,600 кг
/2 кутии - 0,300 кг/; Захар - 3
кг /3 пакета х 1кг/; Леща - 1 кг
/1 пакет х 1кг/; Рибна консерва - 0,510 кг /3 кутии х 0,170
кг/; Пиле фрикасе - 0,600 кг/2
кутии х 0,300 кг/; Брашно – 3
кг /3 пакета х 1кг/; Ориз – 1 кг
/1 пакет по 1 кг/; Конфитюр
- 0,500 кг/1 кофичка х 0,500
кг/; Олио – 3 литра /3 бутилки х 1 литър/.

Товарният микробус едва побра всички торби
с дрехи за рециклиране.

нер за употребявани дрехи
в центъра на града.
Инициативата с монтирането на контейнера беше свързана с две много успешни акции за събиране на
стари дрехи, които се проведоха на различни места в
града, в рамките на една година. Всичко това е част от
мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни

това текстилните изделия,
които са в годно за употреба състояние, се преработват и подготвят за повторно
използване.
Събраното
количество
текстил, само в рамките на
няколко месеца, показва
колко отговорни са гражданите на Генерал Тошево по
отношение на възможностите за опазване на околната среда и рециклирането на преработваеми продукти.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

* На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.36 от Постановление на Министерски съвет № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. във връзка с чл.256, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищно образование, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Утвърждава списък на медицинския персонал в училищата и детските градини на територията на Община Генерал Тошево и определя заплащане на транспортни разходи за учебната 2020 – 2021 г. в размер на 100 % от стойността на реално извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва:
1. Елена Драгнева – мед. сестра в ОУ „Хр. Смирненски”, ОУ „В. Левски” с. Преселенци и ДГ с. Преселенци по маршрут:
Генерал Тошево – Преселенци – Генерал Тошево
2. Мария Желева Чимширова.– мед. сестра в ДГ с. Присад , ДГ с. Люляково, ДГ Пчеларово и ДГ Василево по маршрут:
Генерал Тошево – Присад – Генерал Тошево
Генерал Тошево – Люляково – Генерал Тошево
Генерал Тошево – Пчеларово – Генерал Тошево
Генерал Тошево – Василево – Генерал Тошево
3. Емине Раифова Салиева – мед. сестра в яслена група при ДЯ „Радост” гр. Генерал Тошево по маршрут:
Йовково – Генерал Тошево – Йовково;
4. Надежда Златева – мед. сестра в ОУ „Й. Йовков” с. Красен, ДГ с. Красен и ПГЗ „Т. Рачински” по маршрут:
Генерал Тошево – Красен – Генерал Тошево.
5. Димитринка Стоянова Христова – мед. сестра в ОУ с .Кардам, ДГ с. Кардам и ДГ с. Спасово по маршрут:
Кардам – Спасово – Кардам
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи съгласно закона действия.
* 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, 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, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Допълва Решение №3-1/26.03.2020 г. Общински съвет Генерал Тошево както следва:
Към брой педагогическия персонал в училищата и детските градини на територията на общината и определя заплащане на транспортни разходи за финансовата 2020 година, при спазване на условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г., добавя:
Детска градина село Спасово
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово 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.68 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Разрешава функционирането на маломерни и слети паралелки в Основно училище „Йордан Йовков”
с. Красен и Средно училище „Н. Й. Вапцаров“ през учебната 2020/2021 година, а именно:
1. ОУ „Йордан Йовков” с. Красен

Клас
І- ІІI
ІІ- ІV
V
VІ + VІІ

Брой паралелки
1 слята
1 слята
1 маломерна
1 слята

Брой ученици
7 /4+3/
6 /5+1/
14
11 /3+8/

Брой паралелки
1 маломерна

Брой ученици
15

2. СУ „Н. Й. Вапцаров“

Клас
IX а

ІІ. Декларира, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените маломерни и слети
паралелки в средищното училище ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен, тъй като то е защитено и получава допълнителни целеви средства за това.
III. Декларира, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените маломерни и слети
паралелки в средищното училище СУ „Никола Йонков Вапцаров”, поради това, че общият брой ученици е
над минимално фиксирания в чл.68 ал.6 на Наредбата.
IV. 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 местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37в, ал.4 и ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за предоставяне на общински имоти, представляващи полски пътища, включени в Заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, за отдаване под наем на
ползващите ги лица за стопанската 2020-2021 година, по цена в размер на средно годишно рентно плащане за съответното землище на територията на Община Генерал Тошево, определена от Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, както следва:
ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Ал. Стамболийски
Балканци
Бежаново
Василево
Великово
Вичово
Ген. Тошево
Горица
Градини
Дъбовик
Житен
Зограф
Изворово
Йовково
Калина
Къпиново
Кардам
Конаре
Краище
Красен
Лозница

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО
ПЛАЩАНЕ
Ниви лв./дка
58.00
54.00
63.00
58.00
60.00
56.00
56.00
53.00
54.00
59.00
54.00
52.00
55.00
55.00
57.00
55.00
55.00
52.00
59.00
54.00
64.00

ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Люляково
Малина
Огражден
Петлешково
Писарово
Пленимир
Преселенци
Присад
Пчеларово
Равнец
Рогозина
Росен
Росица
Сираково
Сноп
Снягово
Спасово
Средина
Сърнино
Узово
Чернооково

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО
ПЛАЩАНЕ
Ниви лв./дка
53.00
54.00
64.00
58.00
57.00
64.00
56.00
54.00
52.00
53.00
54.00
55.00
63.00
54.00
55.00
54.00
53.00
56.00
55.00
52.00
51.00

II. 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 град Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за стопанска 2020-2021 година., 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:
Категория

Цена

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

Земеделска земя
Лв./дка
76
76
76
76
76
71
71
71
71
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.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, във
връзка с искане с вх. №АО-02-19-11456/01.09.2020г. от г-жа Виктория Александрова Сарандева, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г., както следва:
Имот, който ще бъде предоставен за ползване
№

Имот

Площ / кв.м

Предназначение

1.
с. Пленимир - ПИ №56736.18.7
1 000
За устройване на пчелин
Очаквани приходи – 135.00лв
II. Учредява възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин на Виктория Александрова Сарандева с постоянен адрес: общ. Генерал Тошево, с. Пленимир, ул. ‚‘Четвърта‘‘ №12, върху общинска земя с площ 1 000 (хиляда) кв. м – представляваща част от поземлен имот с идентификатор
№56736.18.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пленимир, частна общинска собственост, съгласно АОС №3067/18.03.2009г., вх. рег. № 1650, том IIІ, вписан под №6 на 30.03.2009г.
в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево, при граници и съседи: 56736.888.9901, 56736.18.330,
56736.18.10, 56736.18.11., за срок от 10 /десет/ години.
III. Определя цена на учреденото по т.2 право на ползване в размер на 135.00 (сто тридесет и пет) лева за година, съгласно оценка, извършена от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, като цената се коригира ежегодно с Индекса на инфлация,
обявен от Национален статистически институт.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи действия –
правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.
* 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.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за
2020 г., както следва:
Имоти, които ще бъде предоставени под наем:
№ по ред, Населено място, Квартал, УПИ №, Площ /кв .м.,АОС №…, вп. под №…., том …, ….г.
1. с. Малина
Кв.9 УПИ №XI–11,12 825 №3728/ 20.03.2014г.,
Кв.10 УПИ №IX 640,№3745/25.03.2014г., вх. вх. рег. 593, том II, партидна книга 90, вписан на
рег. 670, том II, партидна книга 138, вписан на 21.03.2014г.
26.03.2014г.
Кв.9 УПИ №XIV-11 1 400 №3727/ 20.03.2014г.,
Кв.11 УПИ №II 1350, №3744/25.03.2014г., вх. вх. рег. 591, том II, партидна книга 94, вписан на
рег. 672, том II, партидна книга 135, вписан на 21.03.2014г.
26.03.2014г.
Кв.21 УПИ №V-51 1 000 №3100/08.04.2009г., вх.
Кв.8 УПИ №XV 730, №3749/25.03.2014г., вх. Рег. рег. 1896, том III, партидна книга 77, вписан на
№663, том ІІ, партидна книга 129, вписан на 08.04.2009г.
26.03.2014г.
7. с. Бежаново
Кв.8 УПИ №IX 480, №3748/25.03.2014г., вх. Рег. Кв.15 УПИ №XXII 1 310 №3722/ 20.03.2014г., вх.
№678, том ІІ, партидна книга 137, вписан на рег. 601, том II, партидна книга 103, вписан на
26.03.2014г.
21.03.2014г.
Кв.8 УПИ №X 515 №3747/25.03.2014г., вх. Рег. Кв.15 УПИ №XXI-12 1 230 №3721/ 20.03.2014г.,
№671, том ІІ, партидна книга 143, вписан на вх. рег. 594, том II, партидна книга 96, вписан на
26.03.2014г.
21.03.2014г.
Кв.20 УПИ №IV 900 №3741/25.03.2014г., вх. 8. с. Къпиново
Рег.№667, том ІІ, партидна книга 133, вписан на Кв.9 УПИ№ VI 840 №3222/ 23.07.2009г., вх. рег.
26.03.2014г.
3741, том VII, партидна книга 178, вписан на
Кв.20 УПИ №VI 880 №3743/25.03.2014г., вх. 25.09.2009г.
Рег. №668, том ІІ, партидна книга 134, вписан н Кв.9 УПИ№X 800 №3224/ 23.07.2009г., вх. рег.
а26.03.2014г.
3744, том VII, партидна книга 181, вписан на
Кв.20 УПИ №V 890 №3742/25.03.2014г., вх. Рег. 25.09.2009г.
№669, том ІІ, партидна книга 132, вписан на Кв.9 УПИ№XI 820 №3225/ 23.07.2009г., вх. рег.
26.03.2014г.
3747, том VII, партидна книга 183, вписан на
Кв.21 УПИ №XIX 1 460 №712/14.05.2003г., вх. Рег. 25.09.2009г.
№3244, том VI, партидна книга 192, вписан на Кв.9 УПИ№XII 840 №3226/ 23.07.2009г., вх. рег.
25.08.2004г.
3745, том VII, партидна книга 182, вписан на
Кв.21 УПИ №XVII 1 100 №711/14.05.2003г., вх. 25.09.2009г.
Рег. №3245, том VI, партидна книга 193, вписан на Кв.20 УПИ №XIII-65 1 040 №4383/28.06.2019г.,
25.08.2004г.
вх.рег. 1840,том IV, партидна книга 15, вписан на
Кв.8 УПИ №VI 510 №3750/25.03.2014г., вх. Рег. 04.07.2019г.
№673, том ІІ, партидна книга 146, вписан на Кв.12 УПИ №XI-д.д 5 010 №3733/20.03.2014г.,
26.03.2014г.
вх.рег. №599, том ІІ, партидна книга 101, вписан
2. с. Сираково
на 21.03.2014г.
Имотът се намира в околовръстния полигон на се- Кв.12 УПИ №VII 950 №3732/20.03.2014г., вх.рег.
лото
№586, том ІІ, партидна книга 86, вписан на
2 500 №2596/ 08.08.2007г., вх. рег. 2887, том VIII, 21.03.2014г.
партидна книга 41, вписан на 15.08.2007г.
Кв.12 УПИ №X 1 030 №3731/20.03.2014г., вх.рег.
Имотът се намира в околовръстния полигон на се- №597, том ІІ, партидна книга 100, вписан на
лото; 12 155; №4000/09.08.2016г.,вх.рег.
21.03.2014г.
2525, акт 123,томV, имотна партида 37531от Кв.17 УПИ №ХVI 4 120 №3877/04.09.2015г., вх.рег
22.08.2016г.
№3125, акт№ 95, том V, вписан на 08.09.2015г.
3. с. Сърнино
Кв.29 УПИ №I 800 №3672/03.10.2013г., вх.рег.
Кв.11 УПИ №XIII 1 245 №2678/ 02.11.2007г., вх. №3188, том VII, партидна книга 69, вписан на
рег. 3926, том XI, партидна книга 40, вписан на 08.10.2013г.
07.11.2007г.
Кв.29 УПИ №II 800 №3501/04.11.2011г., вх.рег.
4. Генерал Тошево
№3801, том IX, партидна книга 12, вписан на
Промишлена зона ПИ№ 2135 1 300 №4193/ 07.11.2011г.
05.07.2017г., вх. рег. 2077, том IV, партидна книга Кв.29 УПИ №V 770 №3500/04.11.2011г., вх.рег.
177, вписан на 21.07.2017г.
№3802, том IX, партидна книга 13, вписан на
Кв.158 индустр. зона УПИ- IX-2234 8 524 07.11.2011г.
№3441/ 30.03.2011г., вх. рег. 45, том III, вх. рег. Кв.29 УПИ №XIII 820 №3499/04.11.2011г., вх.рег.
№1214/30.03.2011г.
№3799, том IX, партидна книга 10, вписан на
5. Кв. Пастир
07.11.2011г.
Кв.6 УПИ№IV-44 1 460 №407/23.04.2001г., вписан Кв.29 УПИ №IV 790 №3498/04.11.2011г., вх.рег.
под №18, том III, вх.рег. 1761 от 29.04.2004г.
№3800, том IX, партидна книга 11, вписан на
Кв.3 УПИ №VI-17 1 375 №3074/24.03.2009г., впи- 07.11.2011г.
сан под №187, том ІІ, вх.рег. №1575 от 25.03.2009г. Кв.29 УПИ №III 800 №3497/04.11.2011г., вх.рег.
6. с. Конаре
№3798, том IX, партидна книга 9, вписан на
Кв.2 УПИ №I 1 310 №3729/ 20.03.2014г., вх. 07.11.2011г.
рег. 598, том II, партидна книга 93, вписан на Кв.29 УПИ №VI 710 №3485/30.08.2011г., вх.рег.
21.03.2014г.
№2930, том VII, партидна книга 29, вписан на
Кв.5 УПИ №III-4 1 550 №3726/ 20.03.2014г., вх. 31.08.2011г.
рег. 600, том II, партидна книга 95, вписан на Кв.29 УПИ №XII 820 №275/12.04.2000г., вх.рег.
21.03.2014г.
№2308, том V, партидна книга 25, вписан на
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24.06.2004г.
Кв.24 УПИ №XIV 780 №3056/24.02.2009г., вх.рег.
№1158, том ІІ, партидна книга 48, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №XIII 725 №3055/24.02.2009г., вх.рег.
№1160, том ІІ, партидна книга 50, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №XII 740 №3054/24.02.2009г., вх.рег.
№1161, том ІІ, партидна книга 51, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №XI 820 №3053/24.02.2009г., вх.рег.
№1162, том ІІ, партидна книга 52, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №X 750 №3052/24.02.2009г., вх.рег.
№1163, том ІІ, партидна книга 53, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №IX 685 №3051/24.02.2009г., вх.рег.
№1164, том ІІ, партидна книга 54, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №VIII 885 №3050/24.02.2009г.,
вх.рег.№1165, том ІІ, партидна книга 55, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №VII 780 №3049/23.02.2009г., вх.рег.
№1166, том ІІ, партидна книга 56, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №VI 850 №3048/23.02.2009г., вх.рег.
№1168, том ІІ, партидна книга 58, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №V 790 №3047/23.02.2009г., вх.рег.
№1167, том ІІ, партидна книга 57, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №IV 820 №3046/23.02.2009г., вх.рег.
№1169, том ІІ, партидна книга 59, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №III 720 №3045/23.02.2009г., вх.рег.
№1170, том ІІ, партидна книга 60, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №II 780 №3044/23.02.2009г., вх.рег.
№1171, том ІІ, партидна книга 61, вписан на
06.03.2009г.
Кв.24 УПИ №I 800 №3043/23.02.2009г., вх.рег.
№1172, том ІІ, партидна книга 62, вписан на
06.03.2009г.
9. с. Росица
Кв.73 УПИ №I 1 730 №3668/23.09.2013г., вписан
под №189, томVII, вх.рег. 3044 от 24.09.2013г.
Кв.73 УПИ №III 1 350 №3661/09.09.2013г., вписан
под №114, томVII, вх.рег. 2920 от 10.09.2013г.
Кв.73 УПИ №II 2 300 №3660/09.09.2013г., вписан
под №118, томVII, вх.рег. 2921 от 10.09.2013г.
Кв.73 УПИ №VIII 2 600 №3640/23.07.2013г., вписан под №192, томVI, вх.рег. 2474 от 26.07.2013г.
Кв.73 УПИ №VII 2 360 №3639/23.07.2013г., вписан
под №111, томVI, вх.рег. 2473 от 26.07.2013г
Кв.73 УПИ №VI 1 860 №3638/23.07.2013г., вписан
под №110, томVI, вх.рег. 2470 от 26.07.2013г
Кв.73 УПИ №V 1 760 №3637/23.07.2013г., вписан
под №109, томVI, вх.рег. 2471 от 26.07.2013г
Кв.73 УПИ №IV 2 450 №3636/23.07.2013г., вписан
под №108, томVI, вх.рег. 2472 от 26.07.2013г
10. с. Чернооково
Кв.15 УПИ №ХXII 1 751 №61/ 30.10.1997г., вх.
рег. 5553, том VII, партидна книга 71, вписан на
27.06.2005г.
Кв.17 УПИ №II-30 1 180 №2476/30.05.2007г., вписан под №9, томVI, вх.рег. 2117 от 05.06.2007г
Кв.17 УПИ №I-30 1 200 №2475/30.05.2007г., вписан под №8, томVI, вх.рег. 2116 от 05.06.2007г
Кв.18 УПИ №VI 1 240 №2527/ 22.06.2007г., вх.
рег. 2399, том VI, партидна книга 191, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №VIII 1 240 №2529/ 22.06.2007г., вх.
рег. 2397, том VI, партидна книга 189, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №IX 1 240 №2530/ 22.06.2007г., вх.
рег. 2396, том VI, партидна книга 188, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №X 1 240 №2531/ 22.06.2007г., вх.
рег. 2395, том VI, партидна книга 187, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №XI 1 180 №2532/ 22.06.2007г., вх.
рег. 2394, том VI, партидна книга 186, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №XII 1 150 №2533/ 22.06.2007г., вх.
рег. 2393, том VI, партидна книга 185, вписан на
29.06.2007г.
Кв.24 УПИ №III 1 250 №3382/08.04.2010г, вп под №
32 том III вх рег. №1173/09.04.2010г.
Кв.30 УПИ№I-133 1 200 №3813/ 22.10.2014г., вх.
рег. 2444, том VII, партидна книга, 21, вписан на
23.10.2014г.
Кв.18 УПИ №VIII 1 240 №2529/22.06.2007г., вх.рег.
№2397, том VІ, партидна книга 189, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №V 1 220 №2526/22.06.2007г., вх.рег.
№2400, том VІ, партидна книга 192, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №IV 1 250 №2525/22.06.2007г., вх.рег.
№2401, том VІ, партидна книга 193, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №II 1 250 №2523/22.06.2007г., вх.рег.
№2403, том VІ, партидна книга 195, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №III 1 300 №2524/22.06.2007г., вх.рег.
№2402, том VІ, партидна книга 194, вписан на
29.06.2007г.
Кв.18 УПИ №I 1 240 №2522/22.06.2007г., вх.рег.
№2404, том VІ, партидна книга 196, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XX 1 200 №2544/25.06.2007г.,вх.
рег.№2883, том VІ, партидна книга 175, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XIX 1 200 №2543/25.06.2007г., вх.рег.

№2384, том VІ, партидна книга 176, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XVIII 1 200 №2542/25.06.2007г., вх.рег.
№2385, том VІ, партидна книга 177, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XVII 1 200 №2541/25.06.2007г., вх.рег.
№2386, том VІ, партидна книга 178, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XVI 1 140 №2540/25.06.2007г., вх.рег.
№ 2387, том VІ, партидна книга 179, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XV 1 140 №2539/25.06.2007г., вх.рег.
№2388, том VІ, партидна книга 180, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XIV 1 200 №2538/25.06.2007г., вх.рег.
№2389, том VІ, партидна книга 181, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XIII 1 230 №2537/25.06.2007г., вх.рег.
№2390, том VІ, партидна книга 182, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №XII 1 070 №2536/25.06.2007г., вх.рег.
№2391, том VІ, партидна книга 183, вписан на
29.06.2007г.
Кв.1 УПИ №IX 1 250 №2535/25.06.2007г., вх.рег.
№2392, том VІ, партидна книга 184, вписан на
29.06.2007г.
11. с. Преселенци
Кв.13 УПИ №II 1 350 №3691/22.11.2013г., вписан
под №99, том IХ, вх.рег. 3631 от 26.11.2013г.
Кв.13 УПИ №I 1 120 №3690/22.11.2013г., вписан
под №98, том IХ, вх.рег. 3632 от 26.11.2013г.
Кв.10А УПИ №II-271 980 №2481/31.05.2007г.,
вх.рег. №2098, том V, партидна книга 190, вписан
на 05.06.2007г.
Кв.10А УПИ №III-271 1510 №3355/19.03.2010г.,
вх.рег. №945, том ІІ, партидна книга 131, вписан
на 24.03.2010г.
Кв.10А УПИ №VIII-271 900 №2484/31.05.2007г.,
вх.рег. №2095, том V, партидна книга 187, вписан
на 05.06.2007г.
12. с. Писарово
Кв.3 УПИ №V-42 1 160 №3018/ 29.01.2019г., вх.
рег. 465, том I, партидна книга 101, вписан на
04.02.2009г.
Кв.3 УПИ №IV-43 1 160 №2318/ 21.12.2006г.,
вх. рег. 68, том I, партидна книга 14, вписан на
16.01.2007г.
Кв.9 УПИ №III 4 920 №3730/20.03.2014г., вх.рег.
№595, том ІІ, партидна книга 98, вписан на
21.03.2014г.
Кв.7 УПИ №VI-65 1 450 №3674/07.10.2013г.,
вх.рег. №3191, том VІІІ, партидна книга 71, вписан
на 08.10.2013г.
Кв.28 УПИ №XX 1 440 №3600/28.02.2013г., вх.рег.
№811, том ІІ, партидна книга 116, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XIV 1 100 №3594/28.02.2013г., вх.рег.
№808, том ІІ, партидна книга 113, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XIII 1 530 №3593/28.02.2013г., вх.рег.
№802, том ІІ, партидна книга 107, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XV 1 420 №3595/28.02.2013г., вх.рег.
№803, том ІІ, партидна книга 108, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №II 1 220 №3592/28.02.2013г., вх.рег.
№810, том ІІ, партидна книга 115, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №I 1 330 №3591/28.02.2013г., вх.рег.
№801, том ІІ, партидна книга 106, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XIX 1 250 №3599/28.02.2013г., вх.рег.
№807, том ІІ, партидна книга 112, вписан на
04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XVIII 1 300 №3598/28.02.2013г.,
вх.рег. №804, том ІІ, партидна книга 109, вписан
на 04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XVII 1 350 №3597/28.02.2013г.,
вх.рег. №805, том ІІ, партидна книга 110, вписан
на 04.03.2013г.
Кв.28 УПИ №XVI 1 080 №3596/28.02.2013г., вх.рег.
№806, том ІІ, партидна книга 111, вписан на
04.03.2013г.
13. с. Спасово
Кв. 59 УПИ№I-снс 865 №4059/ 23.11.2016г., вх.
рег. № 3395, том VII, партидна книга 142, вписан
на 30.11.2016г.
Кв. 59 УПИ№II-снс 685 №4060/ 23.11.2016г., вх.
рег. № 3392, том VII, партидна книга 166, вписан
на 30.11.2016г.
14. с. Равнец
Кв.9 УПИ №V- общ 800 №4360/20.05.2019г., вх.
рег №1537, акт125, томIII,вписан на 05.06.2019г.
15. с. Великово
Кв.6 УПИ №VIII 1 175 №3793/21.05.2014г., вх.рег.
№1262, том ІV, партидна книга 45, вписан на
28.05.2014г.
Кв.6 УПИ №IX 1 175 №3794/21.05.2014г., вх.рег.
№1266, том ІV, партидна книга 46, вписан на
28.05.2014г.
Кв.6 УПИ №I 1 415 №3755/25.03.2014г., вх.рег.
№681, том ІІ, партидна книга 141, вписан на
26.03.2014г.
Кв.6 УПИ №IV 1 430 №3756/25.03.2014г., вх.рег.
№677, том ІІ, партидна книга 149, вписан на
26.03.2014г.
Кв.6 УПИ №V 1 415 №3757/25.03.2014г., вх.рег.
№682, том ІІ, партидна книга 142, вписан на
26.03.2014г.
Кв.8 УПИ №V 1 160 №3754/25.03.2014г., вх.рег.
№676, том ІІ, партидна книга 148, вписан на
26.03.2014г.
Кв.8 УПИ №III 1 240 №3752/25.03.2014г., вх.рег.
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№674, том ІІ, партидна книга 147, вписан на № 1472, акт 135, том III, вписан на 10.07.2020г.
Кв.5 УПИ №I-25 1 600 №4658/ 30.06.2020г., вх. рег.
26.03.2014г.
Кв.8 УПИ №II 1 380 №3753/23.03.2014г., вх.рег. № 1473, акт 136, том III, вписан на 10.07.2020г.
№680, том ІІ, партидна книга 140, вписан на 17. с. Средина
Имотът се намира в околовръстния полигон на
26.03.2014г.
Кв.7 УПИ №III 1 410 №2647/15.10.2007г., вх.рег. селото; 10 529; №4281/ 10.10.2018г., вх. рег.
№3628, том X, партидна книга 61, вписан на № 2882, том V, партидна книга 162, вписан на
18.10.2018г.
22.10.2007г.
Кв.7 УПИ №II 1 330 №2646/15.10.2007г., вх.рег. 18. с. Житен
№3627, том X, партидна книга 60, вписан на Кв. 20 УПИ№I-общ. 655 № 2889 / 16.06.2008г., вх.
рег. № 3997, том VI, партидна книга 82, вписан на
22.10.2007г.
Кв.7 УПИ №VI 1 380 №2649/15.10.2007г., вх.рег. 18.06.2008г.
№3630, том X, партидна книга 63, вписан на Кв.47 УПИ №V – 282 1375 №3740/25.03.2014г.,
вх.рег. №666, том ІІ, партидна книга 130, вписан
22.10.2007г.
Кв.7 УПИ №VII 1 470 №2650/15.10.2007г., вх.рег. на 26.03.2014г.
№3633, том X, партидна книга 66, вписан на Кв.46А УПИ №VII - 292 1230 №3738/25.03.2014г.,
вх.рег. №664, том ІІ, партидна книга 128, вписан
22.10.2007г.
на 26.03.2014г.
16. с. Кардам
Кв.53 УПИ№I 11 235 №4278/ 02.10.2018г., вх. рег. Кв.46А УПИ №VI - 291 1260 №3739/25.03.2014г.,
№ 2806, том VI, партидна книга 131, вписан на вх.рег. №665, том ІІ, партидна книга 131, вписан
на 26.03.2014г.
05.10.2019г.
Кв.35 УПИ№I 15 820 №4277/ 02.10.2018г., вх. рег. Кв.46А УПИ №V - 290 1370 №3751/25.03.2014г.,
№ 2804, том V, партидна книга 130, вписан на вх.рег. №679, том ІІ, партидна книга 139, вписан
на 26.03.2014г.
05.10.2019г.
Кв.5 УПИ №II-25 860 №4656/ 30.06.2020г., вх. рег. 19. с. Пчеларово
Кв.35А УПИ№ V-общ 1 200 № 4443/19.08.2019,вх.
№ 1471, акт 134, том III, вписан на 10.07.2020г.
Кв.5 УПИ №IV 2 250 №4557/ 30.06.2020г., вх. рег. Рег. 2487, томV, акт 104, вписан на 29.08.2019г.
Очаквани приходи за 2020 година - 4 485.00 лв.
ІІ. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2020-2021 на следните поземлени имоти - общинска собственост:
№ по ред; Населено място; Квартал; УПИ №; Площ в /кв. м.; Начална тръжна цена – 80 лв./дка или
0.08лв/кв. м. за 1 /една/ година
Кв.24 УПИ №XII 740 59.20
1. с. Малина
12. с. Писарово
Кв.24 УПИ №XI 820 65.60
Кв.10 УПИ №IX 640 51.20
Кв.3 УПИ №V-42 1 160 92.80
Кв.24 УПИ №X 750 60.00
Кв.11 УПИ №II 1 350 108.00
Кв.3 УПИ №IV-43 1 160 92.80
Кв.24 УПИ №IX 685 54.80
Кв.8 УПИ №XV 730 58.40
Кв.9 УПИ №III 4 920 393.60
Кв.24 УПИ №VIII 885 70.80
Кв.8 УПИ №IX 480 38.40
Кв.7 УПИ №VI-65 1 450 116.00
Кв.24 УПИ №VII 780 62.40
Кв.8 УПИ №X 515 41.20
Кв.28 УПИ №XX 1 440 115.20
Кв.24 УПИ №VI 850 68.00
Кв.20 УПИ №IV 900 72.00
Кв.28 УПИ №XIV 1 100 88.00
Кв.24 УПИ №V 790 63.20
Кв.20 УПИ №VI 880 70.40
Кв.28 УПИ №XIII 1 530 122.40
Кв.24 УПИ №IV 820 65.60
Кв.20 УПИ №V 890 71.20
Кв.28 УПИ №XV 1 420 113.60
Кв.24 УПИ №III 720 57.60
Кв.21 УПИ №XIX 1 460 116.80
Кв.28 УПИ №II 1 220 97.60
Кв.24
УПИ
№II
780
62.40
Кв.21 УПИ №XVII 1 100 88.00
Кв.28 УПИ №I 1 330 106.40
Кв.24 УПИ №I 800 64.00
Кв.8 УПИ №VI 510 40.80
Кв.28 УПИ №XIX 1 250 100.00
9. с. Росица
2. с. Сираково
Кв.28 УПИ №XVIII 1 300 104.00
околовръстен полигон на селото Кв.73 УПИ №I 1 730 138.40
Кв.28 УПИ №XVII 1 350 108.00
Кв.73 УПИ №III 1 350 108.00
2 500 200.00
Кв.28 УПИ №XVI 1 080 86.40
околовръстен полигон на селото Кв.73 УПИ №II 2 300 184.00
13. с. Спасово
Кв.73 УПИ №VIII 2 600 208.00
12 155 972.40
Кв. 59 УПИ№I-снс 865 69.20
Кв.73 УПИ №VII 2 360 188.80
3. с. Сърнино
Кв. 59 УПИ№II-снс 685 54.80
Кв.73 УПИ №VI 1 860 148.80
Кв.11 УПИ №XIII 1 245 99.60
14. с. Равнец
Кв.73 УПИ №V 1 760 140.80
4. Генерал Тошево 0.00
Кв.9 УПИ №V- общ 800 64.00
Промишлена зона ПИ№ 2135 1 Кв.73 УПИ №IV 2 450 196.00
15. с. Великово
10. с. Чернооково
300 104.00
Кв.6 УПИ №VIII 1 175 94.00
Кв.158 индустр. зона УПИ- IX- Кв.15 УПИ №ХXII 1 751 140.08
Кв.6 УПИ №IX 1 175 94.00
Кв.17 УПИ №II-30 1 180 94.40
2234 8 524 681.92
Кв.17 УПИ №I-30 1 200 96.00
Кв.6 УПИ №I 1 415 113.20
5. Кв. Пастир
Кв.18 УПИ №VI 1 240 99.20
Кв.6 УПИ№IV-44 1 460 116.80
Кв.6 УПИ №IV 1 430 114.40
Кв.18 УПИ №VIII 1 240 99.20
Кв.3 УПИ №VI-17 1 375 110.00
Кв.6 УПИ №V 1 415 113.20
Кв.18 УПИ №IX 1 240 99.20
6. с. Конаре
Кв.8 УПИ №V 1 160 92.80
Кв.18 УПИ №X 1 240 99.20
Кв.2 УПИ №I 1 310 104.80
Кв.8 УПИ №III 1 240 99.20
Кв.18 УПИ №XI 1 180 94.40
Кв.5 УПИ №III-4 1 550 124.00
Кв.8 УПИ №II 1 380 110.40
Кв.18 УПИ №XII 1 150 92.00
Кв.9 УПИ №XI–11,12 825 66.00
Кв.7 УПИ №III 1 410 112.80
Кв.24 УПИ №III-82 1 250 100.00
Кв.9 УПИ №XIV-11 1 400 112.00
Кв.7 УПИ №II 1 330 106.40
Кв.30 УПИ№I-133 1 200 96.00
Кв.21 УПИ №V-51 1 000 80.00
Кв.7 УПИ №VI 1 380 110.40
Кв.18 УПИ №VIII 1 240 99.20
7. с. Бежаново
Кв.7 УПИ №VII 1 470 117.60
Кв.18 УПИ №V 1 220 97.60
Кв.15 УПИ №XXII 1 310 104.80
16. с. Кардам
Кв.18 УПИ №IV 1 250 100.00
Кв.15 УПИ №XXI-12 1 230 98.40
Кв.53 УПИ№I 11 235 898.80
Кв.18 УПИ №II 1 250 100.00
8. с. Къпиново
Кв.35 УПИ№I 15 820 1 265.60
Кв.18 УПИ №III 1 300 104.00
Кв.9 УПИ№ VI 840 67.20
Кв.5 УПИ№ II- 25 860 68.80
Кв.18 УПИ №I 1 240 99.20
Кв.9 УПИ№X 800 64.00
Кв.5 УПИ№ №IV 2 250 180.00
Кв.1 УПИ №XX 1 200 96.00
Кв.9 УПИ№XI 820 65.60
Кв.5 УПИ№I-25 1 600 128.00
Кв.1 УПИ №XIX 1 200 96.00
Кв.9 УПИ№XII 840 67.20
17. с. Средина
Кв.1 УПИ №XVIII 1 200 96.00
Кв.20 УПИ №XIII-65 1 040 83.20
Имотът се намира в околовръстКв.1 УПИ №XVII 1 200 96.00
Кв.12 УПИ №XI-д.д 5 010 400.80
ния полигон на селото; 10 529;
Кв.1 УПИ №XVI 1 140 91.20
Кв.12 УПИ №VII 950 76.00
842.32
Кв.1 УПИ №XV 1 140 91.20
Кв.12 УПИ №X 1 030 82.40
18. с. Житен
Кв.1 УПИ №XIV 1 200 96.00
Кв.17 УПИ №ХVI 4 120 329.60
Кв.20 УПИ№I-общ. 655 52.40
Кв.1 УПИ №XIII 1 230 98.40
Кв.29 УПИ №I 800 64.00
Кв.47 УПИ №V – 282 1 375 110.00
Кв.1 УПИ №XII 1 070 85.60
Кв.29 УПИ №II 800 64.00
Кв.46А УПИ №VII - 292 1 230
Кв.1 УПИ №IX 1 250 100.00
Кв.29 УПИ №V 770 61.60
98.40
11. с. Преселенци
Кв.29 УПИ №XIII 820 65.60
Кв.46А УПИ №VI - 291 1 260
Кв.13 УПИ №II 1 350 108.00
Кв.29 УПИ №IV 790 63.20
100.80
Кв.13 УПИ №I 1 120 89.60
Кв.29 УПИ №III 800 64.00
Кв.10А УПИ №II-271 980 78.40
Кв.29 УПИ №VI 710 56.80
Кв.46А УПИ №V - 290 1 370
Кв.10А УПИ №III-271 1 510 109.60
Кв.29 УПИ №XII 820 65.60
Кв.24 УПИ №XIV 780 62.40
19. с. Пчеларово
120.80
Кв.24 УПИ №XIII 725 58.00
Кв.10А УПИ №VIII-271 900 72.00 Кв.35А УПИ№ V-общ 1 200 96.00
ІІІ. Одобрява начални тръжни цени за отдаване под наем на поземлените имоти по т.II в размер на 80
лв/дка или 0,08 лв/кв.м за 1/една/ година, определени от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
IV. 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 ЗУТ, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Разрешава на „А1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980 изработване на Подробен Устройствен План – План
за Застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на част от ПИ 56509.15.69 м-ст „Кемевери“ по
КК на с. Писарoво, общ. Генерал Тошево за изграждане на обект: „Приемо-предавателна станция на А1
България“ ЕАД.
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 ЗУТ, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Разрешава на Снежана Георгиева Йорданова за изработване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване от СРС №18 ВЕЛ 20кV „Присад“, отклонение за ТП „Пленимир“ в поземлен имот с идентификатор 56739.13.2 по КК на с. Пленимир с прокарване на кабелна линия СРН до МТТ 20/0,4 кV 63 кVА в поземлен имот с идентификатор 56040.156.155 за ел. захранване на двуетажна сграда с идентификатор
56040.156.155.1 по КК на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево“.
II. Дава право на прокарване на трасето през засегнатите имоти общинска собственост.
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 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 разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., както следва:
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Имоти, предвидени за продажба
№

Местонахождение на
имота

Гр. Генерал Тошево
– дворно място,
представляващо УПИ
1. №XVII-за произв. и склад.
дейности в кв.107 по ПУП
на града

Площ /
кв. м./

7 310

АОС №…, вп. Под №…., том …,
……….г.
№3252/02.11.2009г., вх.
рег.№4234, акт №170, том
VIII, вписан на 03.11.2009г.
в СВ Генерал Тошево при АВ
София.

Данъчна
оценка/ лв.

Начална
тръжна
цена/ лв.

59 722.70

65 425.00

№4256/19.12.2017г., вх.
рег.№27, акт №1, том I, имотна
партида 41041, вписан на
Гр. Генерал Тошево –
03.11.2009г. в СВ Генерал
дворно място,
2.
Тошево при АВ София и
представляващо ПИ№ 2281 13 450
109 886.50 114 325.00
№4714/09.09.2020г., вх. рег.
по ПУП на града
1999, акт 20, томV, вписан
на 15.09.2020г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София.
II. Дава съгласие за продажба на недвижим имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг
с явно наддаване, като одобрява предложените начални тръжни цени, определени от лицензиран оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, които не са по-ниски от данъчните:
№

Местонахождение на
имота

Гр. Генерал Тошево
– дворно място,
представляващо УПИ
1. №XVII-за произв. и склад.
дейности в кв.107 по ПУП
на града.

Площ /
кв .м./

7 310

АОС №…, вп. Под №…., том …,
……….г.

Данъчна
оценка/ лв.

Начална
тръжна
цена/ лв.

№3252/02.11.2009г., вх.
рег.№4234, акт №170, том
VIII, вписан на 03.11.2009г.
в СВ Генерал Тошево при АВ
София.

59 722.70

65 425.00

№4256/19.12.2017г., вх.
рег.№27, акт №1, том I, имотна
партида 41041, вписан на
Гр. Генерал Тошево –
03.11.2009г. в СВ Генерал
дворно място,
Тошево при АВ София.
2.
109 886.50 114 325.00
представляващо ПИ
13 450
№4714/09.09.2020г.,
вх.рег.
№2281 по ПУП на града.
1999, акт 20, томV, вписан
на 15.09.2020г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София.
III. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия
по управление и разпореждане с имоти – 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 2020 г., както следва:
Имот, които ще бъде предоставен под наем
№

Имот

Площ
кв. м

Предназначение

с. Изворово/Горен Извор/-помещение в сградата на читалището, находяща се в УПИ №II кв.18 по ПУП на селото.
32.00
За спортна дейност
ІІ. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години
на следния недвижим имот - общинска собственост:
1.

Иън Хартунг за златния медал:
„Чувството е неповторимо!“

№

Местонахождение на имота

Площ
кв. м

Начална месечна наемна цена / лева

с. Изворово/Горен Извор/-помещение в сградата на читалището, находяща се в УПИ №II кв.18 по ПУП на селото.
32.00
12.80
ІІІ. Одобрява предложената начална наемна цена на горепосочения 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
по управление и разпореждане с имота – както правни, така и фактически.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46, ал.2
и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Генерал Тошево реши:
I. Приема уточнения план на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2020 г. по прихода и разхода по дейности и параграфи, както следва:
1.1. по прихода – 16 906 391 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, 2 и 3)
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 8 131 862 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности – 8 774 529 лв.
1.2. по разхода – 16 906 391 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложения № 4,
5 и 6)
1.2.1. разходи за държавни дейности – 8 131 862 лв. (Приложения № 4)
1.2.2. разходи за местни дейности – 7 317 851 лв. (Приложения № 5)
1.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 1 456 678 лв. (Приложения № 6)
II. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2020 г., както следва:
1.3. по прихода – 6 752 065 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1, 2 и 3)
2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 3 864 944 лв.
2.1.2. приходи за местни дейности – 2 887 121 лв.
1.4. по разхода – 6 752 065 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложения № 4, 5
и 6)
2.2.1. разходи за държавни дейности – 3 864 944 лв. (Приложения № 4)
2.2.2. разходи за местни дейности – 2 492 017 лв. (Приложения № 5)
2.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 395 104 лв. (Приложения № 6)
III. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Генерал
Тошево към 30 юни 2020 г. (Приложения № 7)
* На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2 от Наредба 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 реши:
I. Приема актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2021 – 2023 г. съгласно Приложение №1.
* 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 рещи:
I. Дава мандат на Валентин Димитров – 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 14.10.2020г. 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 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево приема Декларация в подкрепа на Районен съд Генерал Тошево.
1.

труден спорт.
Какво следва за теб след
като вече си шампион на
страната?
- Да продължа да тренирам упорито и да израствам.
Предстоят много състезания, на които трябва да затвърдя показаното в Хасково.
Какви са твоите лични
амбиции и цели в спорта?
- Искам един ден да стигна до националния отбор на
България и да участвам в
много международни състезания.

В края на месец октомври в град Хасково се проведе Държавно лично първенство по вдигане на тежести за всички възрастови групи. В надпреварата взеха участие над 400 тежкоатлети, а при кадетите до 17 години, в категория до 49 кг., възпитаникът на СКВТ „Генерал
Тошево“ Иън Хартунг стана държавен шампион. Какво сподели пред вестник „Добруджански глас“ младият златен медалист, може да прочетете в следващите редове.
Какво е чувството да бъ- риш за златния медал?
на клуба и постоянно пододеш шампион на България?
- Да, усещах, че имам сили брявам резултатите си. Сега
- Чувството не може да се да постигна мечтата си. Тре- първата цел е изпълнена – да
опише с думи – то е много хубаво и истинско за мен. По- нирам от самото създаване прославя нашия град в този
добно нещо не съм изпитвал
до момента в живота си. Неповторимо е! Затова пожелавам на повече деца да спортуват. Без значение от спорта. Да спортуват и да покоряват върхове. За да изживеят това, което преживях аз.
С какви амбиции тръгнахте за участието си на ДП в
Хасково?
- За тотална и пълна победа. Бях добре подготвен
и вярвах в силите си. Благодаря на моя треньор за това, че е винаги до мен и вярва в мен. Понякога аз самият губех вяра в силите си. Но
той ми помага в тези трудни моменти. Благодаря му за
всичко, без него нямаше да
успея. Благодаря и на моето
училище – ПГЗ „Т. Рачински“
за това, че е винаги зад мен.
Какви мисли ти минаваха по време на самото със- Това е Иън Хартунг по време на една от първите си тренировки в залата за вдигане на тежести. В
тезание? Усещаше ли, че началото на 2018 г. момчето започва да се занимава с този спорт, под ръководството на треньора
Димитър Димитров. Две години и половина по-късно, той вече е държавен шампион.
имаш силите да се пребо-

Втора кампания за набиране на средства
по делото за добива на газ в Добруджа

Поредните заседания на
делото на Русгеоком срещу
РИОСВ-Варна, в което компанията обжалва решението на екоинспекцията да не
разреши отдаване на концесия на находище „Спасово“,
блок „Добрич“ за проучване и
добив на природен газ, предстои да се състоят. По този
повод започва втора кампания за набиране на средства
по делото, в което като заинтересовани лица участват
трима граждани – Дона Пикард, Иванка Казакова и Айдън Яйя.
В рамките на първата кампания бяха събрани 9 774.87
лева. Това беше акция за набиране на средства за експертизата по делото срещу
„Русгеоком”, която се проведе през месец февруари
2019 година. Тогава каузата беше подкрепена не само
добруджанци, но и стотици
хора от цялата страна и чужбина.
Сега в апела за подкрепа на тримата граждани се
казва:
„Делото тече вече две години и половина, като след 7 заседания все още сме далеч от
края – експертизи се бавят,
след това обжалват, расте
екипът от адвокати, с които
работим заради сложността
на делото и заради това, че,
предвид ангажираността на

главния юрисконсулт на РИОСВ, на практика общественият интерес се защитава до голяма степен от нашите адвокати и усилията ни. Сумата,
събрана благодарение на вас
преди година и половина, до
момента стигна за разходите
ни за изплащане на хонорари
на вещите лица, с които съдът ни натовари (общо 5700
лв. за трима ни след 20-кратно увеличение на първоначално определения депозит),
адвокатски хонорари и пътни разноски. Сумата, която
ни е необходима за адвокатски хонорари за предстоящите три заседания, както и за
депозити за хонорари на вещите лица, към които имаме
нови въпроси, е 3 800 лева.
Наясно сме, че в настоящата световна и национална ситуация повечето хора са в затруднено положение, затова
ще сме благодарни на минимум средства, заедно с разпространение на призива ни.
Така се надяваме, както първия път, да съберем сумата за
кратко време от много хора,
които ни изпращаха и по съвсем малки суми. Отново използваме сметките на Dona
Pickard в Райфайзен банк:
BG75RZBB91551007602906 и
Paypal на мейл pickarddona@
gmail.com на основание “Дарение за разходи по дело
1060/2018 на ВнАС”.

