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Общински търгове за отдаване под наем
на недвижими
имоти
2 стр.

Раздаването
на ренти
наближава, а
напрежението
расте
3 стр.

ОУ „Йордан Йовков“ в село Красен е домакин на
третото издание на Детско полицейско управление

На 19 октомври в ОУ „Йордан Йовков“ – село Красен,
официално беше дадено началото на третото издание
на Детско полицейско управление с ученици от IV и V
клас на учебното заведение.
Инициативата е на Районно
управление – град Генерал
Тошево, като първите две издания се проведоха в ОУ „Хр.
Смирненски“ и СУ „Никола
Й. Вапцаров“ в града.
На тържественото събитие присъстваха началниците на Районното управление
и Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ в града Красимир Манолов и Божидар Бонев, кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, служители на двете
структурни поделения, учители и ученици.
Програмата „Детско полицейско управление” е предвидена за реализиране от
служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и
„Криминална полиция”, Българския Червен кръст, Българския младежки Червен
кръст, Българския туристически съюз и духовни лица в
съответните населени места.
Целта на програмата е
ранна превенция на подрастващите; утвърждаване на
ценностно отношение към
законите в страната; създа-

ване на навици за безопасно поведение и вземане на
адекватни решения определени ситуации; изграждане на гражданска позиция
и развитие на гражданска
компетентност; стимулиране на прилежност и инициативност и повишаване доверието към полицията.
Заниманията ще се провеждат по предварително
изготвен и утвърден план
от началника на РУ в града и директора на ОУ „Йордан Йовков“ в село Красен,
в рамките на един астрономически час веднъж седмично. Теоретичните занимания
ще се провеждат в училищна

класна стая или в други подходящи помещения, а практическите – на открито. Чрез
теоретичните и практически занимания децата ще получат съответните умения,
включващи оказване на детска полицейска лична защита, научаване на безопасността на движението по пътищата, оказване на долекарска помощ и други.
Идеята на Детското полицейско управление, е децата, забавлявайки се, да получават знания и умения за
опазване на своя живот и този на приятелите си, справяне в трудни ситуации с различни
предизвикателства

вкъщи, в училище, на улицата, в планината, своите права и отговорности пред обществото, работа в екип,
уважение и толерантност
към чуждото мнение и различните от тях.
По време на официалното събитие учениците, участници в програмата получиха много подаръци, но поинтересното за тях беше, че
имаха възможността да се
докоснат до тайните на специализираните автомобили на МВР. Разгледаха отвътре полицейската кола, след
което се включиха в демонстрацията по за потушаване
на пожар.

"Спортист 2011" с трета
победа в Трета
лига
4 стр.
Уважаеми съграждани, скъпи добруджанци,
Честит 1-ви ноември!
Честит Ден на народните будители!
Днес почитаме онези исторически личности, които не са
ни оставили да потънем в невежество. Онези, чиито безусловни думи и дела са съхранили националната ни идентичност. Исполини на духа, които чрез кръгозора си „на три
морета“ оставят след себе си съзидателна пътеводна светлина.
Честит празник!
Валентин Димитров
Кмет на община Генерал Тошево

Без Фестивал на
сармата и кюфтето

Община Генерал Тошево взе решение, че заради удължената до края на ноември епидемична обстановка и действащите
противоепидемични мерки в страната, обявени със заповеди на министъра на здравеопазването, традиционният фестивал, който се провежда на 8 ноември, няма да се състои.
Отмяната се налага и заради това, че интересът към фестивала през последните три години събира в централната
градска част стотици посетители. Невъзможно е в тази ситуация да бъдат ефективно осъществени противоепидемичните мерки, а в условията на продължаващата епидемична
обстановка, това би било неоправдан риск.
Надеждите са догодина гостите и жителите на града да
имат отново възможността да се насладят на вкусните сарми и кюфтета, приготвени от Ути и неговия екип.

СЪОБЩЕНИЕ

Детско полицейско управление при ОУ „Йордан Йовков“ – село Красен.

РЗИ-Добрич Ви уведомява, че във връзка с актуалната
епидемиологична обстановка и съществуващото извънредно положение, свързана с разпространението на коронавирус COVID 19, са осигурени следните телефонни линии:
♦♦ 058/655 536 за въпроси на граждани, свързани със
здравословни проблеми
♦♦ 058/655 502 за жалби, оплаквания, административни
процедури и др.
♦♦ 058/655 501, 058/600 615 за въпроси на медицински специалисти
♦♦ 058/601 078 за въпроси свързани с медицинската
експертиза
Въпроси може да изпращате и на e-mail: rzi-dobrich@
mh.government.bg.

Програма за празниците на града – 8 ноември

29 октомври (четвъртък):
* Фотоизложба „Градът преди и сега“;
* Образователни концерти на Школата по изкуствата при
НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево за ученици от
ОУ „Хр. Смирненски“ и СУ „Никола Й. Вапцаров“ в града – от
14:00 и 15:00 часа.
30 октомври (петък):
* Фотоизложба „Градът на 60“ – фотографии от Трети Национален фотопленер „Есенни хоризонти“ – село Красен;
* Приключване на XIV Национален литературен конкурс
„Дора Габе“ – награждаване и литературна среща.
1 ноември (неделя):
* Турнир по баскетбол – междуобластно първенство – Зона „Добруджа“ – от 09:00 часа в Спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“;
* Поклонение пред паметника на Йордан Йовков от 10:00
часа;
* Театрална постановка „Преспанските камбани“ на ДТ
„Йордан Йовков“ – град Добрич, от 18:00 часа в НЧ „Светлина
– 1941“ – град Генерал Тошево.
2 ноември (понеделник):
* Библиотечни прояви по повод Деня на народните будители;

* Награждаване на заслужили учители и културни дейци от
17:00 часа в Актовата зала на Община Генерал Тошево;
* Театрална постановка „Преспанските камбани“ на ДТ
„Йордан Йовков“ – град Добрич, от 18:00 часа в НЧ „Светлина
– 1941“ – град Генерал Тошево.
3 ноември (вторник):
* „60 дървета за града“ – акция по залесяване;
* Откриване на Филателна изложба „60 години Генерал Тошево град“ от 15:00 часа в Историческия музей в града.
4 ноември (сряда):
* Откриване на Фотодокументална изложба в библиотеката
(организатори: Регионална библиотека „Дора Габе“ – град Добрич, с материали на Илия Кишишев от 10:30 часа;
* Представяне на книгата „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи – северно добруджанци“
на Илия Кишишев от 11:00 часа в зала „Дора Габе“ на Община
Генерал Тошево;
* Награждаване на победителите в конкурса за презентация
„Това е моят град“ и конкурса за есе „60 красиви думи за моя
град“ от 16:00 часа в ЦПЛР – Център за работа с деца;
* „Връстници на града“ – среща на 60-годишни граждани
от 17:30 часа в НЧ „Светлина – 1946“ – град Генерал Тошево.
5 ноември (четвъртък):

* Учредяване на дискусионен клуб. Първа тема: „Генерал
Тошево и неговото развитие“ от 16:00 часа в библиотеката.
6 ноември (петък):
* Тържествено заседание на Общински съвет – град Генерал
Тошево от 16:00 часа в Община Генерал Тошево;
* Градски турнир по тенис на маса от 17:00 часа в Спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“.
7 ноември (събота):
* Турнир по баскетбол – междуобластно първенство – Зона „Добруджа“ от 09:00 часа в Спортната зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“;
* Футболен двубой „Спортист – 2011“ (Генерал Тошево) –
„Доростол“ (Силистра) от 14:00 часа на градския стадион.
8 ноември (неделя):
* Поклонение пред паметника на ген. Стефан Тошев от
10:00 часа;
* Детски турнир по футбол от 10:30 часа на игрището за минифутбол в центъра на града;
* Концерт на Представителен духов оркестър и Оркестър
„Добруджански солисти“ с ръководител Христо Стефанов от
10:30 часа на площад „Бялата лястовица“ в града.
При евентуална промяна на епидемиологичната обстановка в страната, са възможни корекции в програмата!
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С маски и на открито Съдебна хроника МИГ „Балчик – Генерал Тошево“
за „Балканско сирене“
След поредицата от дни с
над 1000 заразени в страната от началото на миналата
седмица, мярката за носене
на предпазни маски на открито отново беше въведена като
задължителна. Заповедта на
здравния министър е в сила
от 00:00 часа на 22 октомври
при следните условия:
* В случаи на струпване на
хора при липса на възможност
за спазване на дистанция от
метър и половина;
* Когато сме на открито
с хора, които не са от нашето семейство или от различно
домакинство;
При тези условия маските
вече са задължителни и за деца над 6-годишна възраст. Без
предпазно средство на лицето
можем да бъдем единствено в

сладните случаи:
* Ако сме клиент в заведение;
* Когато спортуваме на открито или закрито;
* Ако сме на мероприятие
на закрито, но при спазване дистанция от метър и половина;
На този етап не са възстановени часовите коридори за
възрастните, както беше през
пролетта на 2020 г.
В Заповедта на министъра
на здравеопазването са разписани и ясни препоръки към
работодателите, включително
въвеждане на работа от дистанция. Информацията е валидна към 23.10.2020 г. (петък) до редакционното приключване на броя.

Районен съд – град Генерал
Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимия Н.Б.Р. за
това, че на 25.05.2020г. за
времето от 09:00 ч. до 10: 00
ч. в село П., община Генерал
Тошево, област Добрич, след
пристигане на 21.05.2020
г. от рискова страна е нарушил мерки издадени против
разпространението или появяването на заразителна болест по хората – т.13 от Заповед с изх.№ РД-01-271 от
19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на
Р.Б. за определяне на кръга на лица-потвърдени случаи на „Ковид-19”, които подлежат на домашна изолация
и лечение, както и на подлежащи на задължителна изолация и хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ, като лице по т.12
от заповедта, поставено под
карантина с Предписание
за поставяне под карантина изх.№211010/21.05.2020
г. на Регионална здравна ин-

спекция, 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, като деянието е извършено по време на
извънредна епидемична обстановка, свързана с предотвратяване разпространението на „Ковид-19” на територията на страната, обявена с
Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. до
14.06.2020 г.
Съдът наложи на подсъдимия наказание ПРОБАЦИЯ
чрез налагане на следните
пробационни мерки:
- “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за
срок от 6 /шест/ месеца с периодичност два пъти седмично;
- “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/
месеца.

* * *

Това определено не е нормална гледка и не трябва да се вижда по
улиците на който и да е град. Но истината е, че това е тъжната
действителност. Разпилян боклук точно до… контейнерите за
боклук. Ако ние самите нямаме личната отговорност да живеем в
чиста и приветлива среда, то тогава не можем да бъдем сърдити
на никой!

Районен съд – град Генерал Тошево призна за виновен
и осъди подсъдимия Р.М.Д. за
това, че без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, а
именно 86.01 грама марихуана със съдържание на активен
наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол –
9.20%, и 0.20 грама марихуана със съдържание на активен
наркотично действащ компо-

нент – тетрахидроканабинол
– 9.05%, съгласно заключение
по физико-химическа експертиза на БНТЛ при ОД на МВР,
град Варна.
Подсъдимият е осъден на
шест месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на
наказанието се отлага за изпитателен срок от три години.
Съдът също така осъди подсъдимия Р.М.Д. да заплати сторените по делото разноски.

Един от одобрените международни проекти за сътрудничество по подхода
ЛИДЕР е общобалкански –
„Балканско сирене“. Съвсем скоро предстои да бъде
одобрен от Министерството
на земеделието. Той се одобрява в четири държави едновременно – Гърция, Румъния, Словения и България.
Цели популяризиране на
Балканското сирене на европейския пазар.
Идеята за него се заражда
преди две години по време
на събитие в Албена. Целта
е, вместо да се спори дали и
кой е “откраднал” името Фета или Бяло саламурено сирене, заедно да се представя уникалния вкус на млечните продукти от различните региони на Балканите.
Инициативата за популяризиране на огромното разнообразие от бяло сирене
и кашкавал, произвеждани
в региона, беше подкрепена от Европейския съюз със
700 хил. евро.
В края на месец октомври
2019 г., МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ се включи като партньор, заедно с още 3
Български МИГ-а в Международния проект “Кажи сирене – Балканско сирене“.
Балканските страни имат

традиции в производството на сирене и са известни като произвеждащи едни от най-добрите сирена
(различни видове), които са
известни по всички кътчета на света. Местните продукти, вариращи от обикновено, меко или полутвърдо
сирене до деликатесни сирена, са уникални, редки и
изключително вкусни. Движението на Балканските народи през вековете и хранителните им навици, са довели до създаването на много
подобни сирена на различни
места по света. Всички Балкански страни произвеждат
бели сирена – традиционни/тип фета, така и жълти сирена тип кашкавал/касер. Разликата между традиционното/местно и промишлено производство са
локалните микроорганизми,
отговорни за ферментацията, които придават този специален „Балкански“ вкус.
Запознавайки туристите
и местните общности в редица страни с уникалните,
редки или трудни за откриване сирена, заедно със завладяващите им „истории“,
проектът ще създаде и популяризира мита за „Балканските сирена“ , който датира още от древността.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

На основание Заповед № 972/16.10.2020г.
на кмета на Община Генерал Тошево, чл.14,
ал.1, 2, 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение №
8-8/03.10.2020г. на Общински съвет Генерал
Тошево е ОТКРИТА процедура за отдаване под
наем на следните недвижими имоти – общинска собственост, чрез публичен търг с тайно
наддаване, за срок от 10 (десет) години, считано от стопанската 2020–2021 г.
Населено място/Квартал/УПИ №/Площ в
кв. м./Начална тръжна цена
1. Село Малина
Кв.10 УПИ №IX
640
51.20
Кв.11 УПИ №II
1 350 108.00
Кв.8
УПИ №XV 730
58.40
Кв.8
УПИ №IX
480
38.40
Кв.8
УПИ №X
515
41.20
Кв.20 УПИ №IV
900
72.00
Кв.20 УПИ №VI
880
70.40
Кв.20 УПИ №V
890
71.20
Кв.21 УПИ №XIX 1 460 116.80
Кв.21 УПИ №XVII 1 100 88.00
Кв.8
УПИ №VI
510
40.80
2. Село Сираково
околовръстен полигон
на селото
2 500 200.00
околовръстен полигон
на селото
12 155 972.40
3. Село Сърнино
Кв.11 УПИ №XIII 1 245 99.60
4. Град Генерал Тошево
0.00
Промишлена
зона ПИ№ 2135 1 300 104.00
Кв.158
индустр. зона
УПИ- IX-2234
8 524
681.92
5. Квартал Пастир
Кв.6
УПИ№IV-44 1 460 116.80
Кв.3
УПИ №VI-17 1 375 110.00
6. Село Конаре
Кв.2
УПИ №I
1 310 104.80
Кв.5
УПИ №III-4 1 550 124.00
Кв.9
УПИ №XI–11,12
825
66.00
Кв.9
УПИ №XIV-11
1 400 112.00
Кв.21 УПИ №V-51 1 000 80.00

7. Село Бежаново
Кв.15 УПИ №XXII 1 310
Кв.15 УПИ №XXI-12
8. Село Къпиново
Кв.9
УПИ№ VI
840
Кв.9
УПИ№X
800
Кв.9
УПИ№XI
820
Кв.9
УПИ№XII
840
Кв.20 УПИ №XIII-65
Кв.12 УПИ №XI-д.д 5 010
Кв.12 УПИ №VII 950
Кв.12 УПИ №X
1 030
Кв.17 УПИ №ХVI 4 120
Кв.29 УПИ №I
800
Кв.29 УПИ №II
800
Кв.29 УПИ №V
770
Кв.29 УПИ №XIII 820
Кв.29 УПИ №IV
790
Кв.29 УПИ №III
800
Кв.29 УПИ №VI
710
Кв.29 УПИ №XII 820
Кв.24 УПИ №XIV 780
Кв.24 УПИ №XIII 725
Кв.24 УПИ №XII 740
Кв.24 УПИ №XI
820
Кв.24 УПИ №X
750
Кв.24 УПИ №IX
685
Кв.24 УПИ №VIII 885
Кв.24 УПИ №VII 780
Кв.24 УПИ №VI
850
Кв.24 УПИ №V
790
Кв.24 УПИ №IV
820
Кв.24 УПИ №III
720
Кв.24 УПИ №II
780
Кв.24 УПИ №I
800
9. Село Росица
Кв.73 УПИ №I
1 730
Кв.73 УПИ №III
1 350
Кв.73 УПИ №II
2 300
Кв.73 УПИ №VIII 2 600
Кв.73 УПИ №VII 2 360
Кв.73 УПИ №VI
1 860
Кв.73 УПИ №V
1 760
Кв.73 УПИ №IV
2 450
10. Село Чернооково
Кв.15 УПИ №ХXII 1 751
Кв.17 УПИ №II-30 1 180
Кв.17 УПИ №I-30 1 200
Кв.18 УПИ №VI
1 240

104.80
1 230
67.20
64.00
65.60
67.20
1 040
400.80
76.00
82.40
329.60
64.00
64.00
61.60
65.60
63.20
64.00
56.80
65.60
62.40
58.00
59.20
65.60
60.00
54.80
70.80
62.40
68.00
63.20
65.60
57.60
62.40
64.00
138.40
108.00
184.00
208.00
188.80
148.80
140.80
196.00
140.08
94.40
96.00
99.20

98.40

83.20

Кв.18 УПИ №VIII 1 240
Кв.18 УПИ №IX
1 240
Кв.18 УПИ №X
1 240
Кв.18 УПИ №XI
1 180
Кв.18 УПИ №XII 1 150
Кв.24 УПИ №III-82 1 250
Кв.30 УПИ№I-133 1 200
Кв.18 УПИ №VIII 1 240
Кв.18 УПИ №V
1 220
Кв.18 УПИ №IV
1 250
Кв.18 УПИ №II
1 250
Кв.18 УПИ №III
1 300
Кв.18 УПИ №I
1 240
Кв.1
УПИ №XX 1 200
Кв.1
УПИ №XIX 1 200
Кв.1
УПИ №XVIII 1 200
Кв.1
УПИ №XVII 1 200
Кв.1
УПИ №XVI 1 140
Кв.1
УПИ №XV 1 140
Кв.1
УПИ №XIV 1 200
Кв.1
УПИ №XIII 1 230
Кв.1
УПИ №XII 1 070
Кв.1
УПИ №IX
1 250
11. Село Преселенци
Кв.13 УПИ №II
1 350
Кв.13 УПИ №I
1 120
Кв.10А УПИ №II-271 980
Кв.10А УПИ №III-271
Кв.10А УПИ №VIII-271
12. Село Писарово
Кв.3
УПИ №V-42 1 160
Кв.3
УПИ №IV-43 1 160
Кв.9
УПИ №III
4 920
Кв.7
УПИ №VI-65 1 450
Кв.28 УПИ №XX 1 440
Кв.28 УПИ №XIV 1 100
Кв.28 УПИ №XIII 1 530
Кв.28 УПИ №XV 1 420
Кв.28 УПИ №II
1 220
Кв.28 УПИ №I
1 330
Кв.28 УПИ №XIX 1 250
Кв.28 УПИ №XVIII 1 300
Кв.28 УПИ №XVII 1 350
Кв.28 УПИ №XVI 1 080
13. Село Спасово
Кв. 59 УПИ№I-снс 865
Кв. 59 УПИ№II-снс 685
14. Село Равнец
Кв.9
УПИ №V- общ

99.20
99.20
99.20
94.40
92.00
100.00
96.00
99.20
97.60
100.00
100.00
104.00
99.20
96.00
96.00
96.00
96.00
91.20
91.20
96.00
98.40
85.60
100.00

108.00
89.60
78.40
1 510 120.80
900
72.00
92.80
92.80
393.60
116.00
115.20
88.00
122.40
113.60
97.60
106.40
100.00
104.00
108.00
86.40
69.20
54.80
800

64.00

15. Село Великово
Кв.6
УПИ №VIII 1 175 94.00
Кв.6
УПИ №IX
1 175 94.00
Кв.6
УПИ №I
1 415 113.20
Кв.6
УПИ №IV
1 430 114.40
Кв.6
УПИ №V
1 415 113.20
Кв.8
УПИ №V
1 160 92.80
Кв.8
УПИ №III
1 240 99.20
Кв.8
УПИ №II
1 380 110.40
Кв.7
УПИ №III
1 410 112.80
Кв.7
УПИ №II
1 330 106.40
Кв.7
УПИ №VI
1 380 110.40
Кв.7
УПИ №VII 1 470 117.60
16. Село Кардам
Кв.53 УПИ№I
11 235 898.80
Кв.35 УПИ№I
15 820 1 265.60
Кв.5
УПИ№ II- 25 860
68.80
Кв.5
УПИ№ №IV 2 250 180.00
Кв.5
УПИ№I-25 1 600 128.00
17. Село Средина
Имотът се намира в околовръстния полигон
на селото; 10 529; 842.32
18. Село Житен
Кв.20 УПИ№I-общ. 655
52.40
Кв.47 УПИ №V – 282
1 375 110.00
Кв.46А УПИ №VII - 292
1 230
98.40
Кв.46А УПИ №VI - 291
1 260 100.80
Кв.46А УПИ №V - 290
1 370 109.60
19. Село Пчеларово
Кв.35А УПИ№ V-общ 1 200 96.00
Публичният търг ще се проведе на
11.11.2020 г. от 09:00 часа в административна сграда на Община Генерал Тошево, в зала „Дора Габе“, на третия етаж. Тръжна документация за имоти, обявени за отдаване под наем, се получава в стая 411, срещу
20.00 /двадесет/ лв., платими в брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа
на 09.11.2020 г. Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота се внасят в
касата, находяща се на I етаж в сградата на
Общинска администрация Генерал Тошево
или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01
при “Токуда банк” АД, офис Генерал Тошево.
Депозит и заявки за участие се приемат до
15:00 часа на 09.11.2020 г. Оглед на обекта
може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.
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Компенсации за земеделците
Управителният съвет на
Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 4,7 млн.
лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране
на загубите на земеделски
стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020
г. На подпомагане подлежат
земеделските стопани, които притежават констативни
протоколи за 100% унищожени площи със земеделски
култури в следствие на суша,
измръзване, слана, градушка и други климатични събития. Близо 600 са издаде-

ните констативни протоколи
за установяване на напълно
пропаднали площи, като засегнати са над 14 хил. ха.
С държавната помощ ще се
компенсират до 80% от производителните разходи за отглеждане фуражни и технически култури, плодове, зеленчуци и етерично-маслени култури през изминалата
стопанска година. Обезщетението за зърнено-житни и
зърнено-бобови култури е до
20%. Стопаните, чиито площи са напълно пропаднали,
но не са били застраховани,
ще получат 50% от допустимия размер на подпомагане
за съответната култура.

ОБЯВА

На основание Заповед № 961/15.10.2020 г. на кмета на
Община Генерал Тошево, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.61 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решения №№ 8-11/03.10.2020г., 8-12/03.10.2020г. на Общински
съвет Генерал Тошево е ОТКРИТА процедура за провеждане
на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. За продажба на следните недвижими имоти – частна
общинска собственост:
* Град Генерал Тошево – дворно място, представляващо
УПИ №XVII - за произв. и склад. дейности в кв.107 по ПУП на
града; №3252/02.11.2009г., вх. рег.№4234, акт №170, том
VIII, вписан на 03.11.2009 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; площ от 7 310 кв. м.; данъчна оценка – 59 722, 70 лв.;
начална тръжна цена – 65 425, 00 лв.
* Град Генерал Тошево – дворно място, представляващо ПИ; №2281 по ПУП на града; №4256/19.12.2017г.,
вх. рег.№27, акт №1, том I, имотна партида 41041, вписан на 03.11.2009г. в СВ Генерал Тошево при АВ София;
№4714/09.09.2020г., вх. рег. 1999, акт 20, том V, вписан на
15.09.2020г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; площ от
13 450 кв. м.; данъчна оценка – 109 886, 50 лв.; начална
тръжна цена – 114 325, 00 лв.
2. За отдаване под наем на следните недвижими имоти –
общинска собственост:
* Село Изворово /Горен Извор/ - помещение в сградата
на читалището, находяща се в УПИ №II кв.18 по ПУП на селото; площ от 32.00 кв. м.; начална месечна наемна цена –
12,80 лв.
Публичният търг ще се проведе на 04.11.2020 г. от 14:00
часа в административна сграда на община Генерал Тошево,
в зала „Дора Габе“, на третия етаж. Тръжна документация
за имоти, обявени за продажба и отдаване под наем, се получава в стая 411, срещу 20.00 /двадесет/ лв., платими в
брой в касата на община Генерал Тошево, до 12:00 часа на
02.11.2020 г. Депозитите за участие в размер на 10% от цената на имота се внасят в касата, находяща се на I етаж в
сградата на Общинска администрация Генерал Тошево или
по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк”
АД, офис Генерал Тошево. Депозит и заявки за участие се
приемат до 15:00 часа на 02.11.2020 г. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Фирма Bro’s Gas предлага газификация и изграждане на
отоплителни системи; безплатен оглед и изготвяне на оферта;
проектиране; съдействие при узаконяване; възможност за лизинг;
гаранционно и следгаранционно обслужване.

Накратко
Окръжният съд в Добрич
одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и 43-годишния О. А.,
по силата на което последният признава, че на 7 март
2020 г. е откраднал дебитна карта от свой познат,
след което я използвал на
банкомат в Генерал Тошево, като изтеглил сумата от
1000 лева.
За извършените престъпления – кражба и ползване на платежен инструмент
без съгласието на титуляра,
мъжът е осъден условно на
1 година лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Той е с чисто съдебно минало и е възстановил причинените с деянията му имуществени вреди.
Одобреното от Окръжния
съд споразумение е окончателно и има последиците
на влязла в сила присъда.

Наближава времето за изплащане
на ренти, а неяснотите са много

От години рентите в Добруджа нямат абсолютно никаква
конкуренция с останалите райони на страната. Собствениците на земя в Добричка област получават през последните стопански сезони средно по 100 лв./дка. Първенство
държи община Балчик, в която
рентите достигнаха 120-130
лв./дка.
По данни на Статистическия институт рентите в Добруджа са двойно по-високи в
сравнение с тези в останалите части на страната. През последните шест години сумите,
давани на арендодателите в
Добричка област, почти не се
променят и варират средно от
80 до 91 лв./дка, показва статистиката. Големият въпрос е
какво ще се случи през следващите месеци, в които собствениците на земя ще търсят
пак толкова?

Очакванията за високи ренти са на фона на една тежка
за Добруджа стопанска година, съпроводена от силно засушаване и изключително ниски добиви.
„Много е важно какви са договорите между арендодател
и арендатор. Те могат да бъдат два вида”, коментира Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз
на зърнопроизводителите. „В
единия вариант в договорите е фиксирано, че ще се изплащат 30 % от произведената продукция. В другия са посочени твърди ренти”.
Дали обаче земеделските
стопани, било то частни производители или земеделски
кооперации, ще успеят да се
справят с финансовите тежести?
В Силистренска област например минималният раз-

мер на рентите е 70 лв./дка,
а максималният – 95 лв./дка.
През 2019 г. дори достигнаха 100 лв./дка, само в отделни
населени места се изплатиха
60 лв./дка, посочи Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации. Част от кооперативите в Силистренска област
вече започнаха с авансовото
изплащане на рентите. Очертава се собствениците на земя да получат около 50 лв./
дка.
В някои от стопанствата са
успели да реализират реколтата от слънчоглед на добри
цени – до 900 лв./тон и това дава възможност за ренти
от порядъка на 50-60 лв./дка.
Все още обаче се чака раздвижване на пазара на зърно, допълни още Кирил Боянов.
По материали на
областните медии

ОБЯВЛЕНИЯ

Община Генерал Тошево на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ обявява Решение № 8-10 от 03.10.2020 г. на Общински
съвет Генерал Тошево за изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Външно
електрическо захранване от СРС № 18 ВЕЛ 20 kV „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 кVA в поземлен имот с
идентификатор 56040.156.155 по КК на с. Петлешково, община Генерал Тошево“.
Подробния Устройствен План – Парцеларен План (ПУППП) е в общинска администрация - Генерал Тошево, звено
„АННСР”, стая 412, където желаещите могат да се запознаят и да направят възражение в 14 дневен срок от датата на
обявлението.

* * *

Община Генерал Тошево на основание чл. 124б, ал. 2 от
ЗУТ обявява Решение № 8-9 от 03.10.2020 г. на Общински
съвет Генерал Тошево за изработване на Подробен Устройствен План – План за застрояване (ПУП-ПР) за промяна на
предназначението на част от ПИ 56509.15.69 местност „Кемевери“ по КК на с. Писарово, община Генерал Тошево за
изграждане на обект: „Приемо-предавателна станция на А1
България“ ЕАД.
Подробния Устройствен План – Парцеларен План (ПУППП) е в общинска администрация - Генерал Тошево, звено
„АННСР”, стая 412, където желаещите могат да се запознаят и да направят възражение в 14 дневен срок от датата на
обявлението.

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). Услугата се извършва по проект
№BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, на обща стойност
до 101 370, 00 лв. и срок на изпълнение до 31.12.2020 г.
Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз, сключен между Министерството на труда и социалната политика, чрез
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
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 уведомява жителите на града,
че е възстановено извършването на превоз на граждани до
гробищният парк и обратно всеки съботен ден.
Спирките по маршрута са, както следва:
- Начална спирка – 09:00 часа – пред сградата на Държавно горско стопанство;
- Втора спирка – Районен съд;
- Трета спирка – площад „Бялата лястовица“;
- Четвърта спирка – Гробищен парк;
Обратното извозване на гражданите ще става след изтичане на определения престой от 1 час.

В последната седмица на месец септември бе поставено огледало за улеснение на водачите на моторни превозни средства, идващи от село Присад. То се намира на кръстовището на улиците „Асен Златаров“ и „Васил Априлов“.
Видимостта в този участък е намалена и е създавала не
веднъж предпоставки за произшествия. Това е и причина
за неговото монтиране.
Същият вид огледало беше поставено преди 10 години
на това кръстовище и шофьорите бяха много доволни от
придобивката улесняваща тяхното шофиране, но „доброжелатели“ решиха, че им пречи и то бе унищожено на трития месец.
За удобство на своите клиенти и предвид
противоепидемичните мерки за COVID – 19
„ВиК“ – Генерал Тошево предоставя възможност за заплащане на месечните задължения по
електронен път. Вариантите са два – единният е чрез регистрация в E-pay (Ипей), а другият е чрез услугата онлайн банкиране. И в двата случая Ви е необходим 10-цифрен код, който
можете да намерите на последната си фактура
срещу клиентския номер на партидата.
Повече информация можете да получите и на
номер: 0884 399 054

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 блок 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.
КУПУВАМ запазена къща в град Генерал Тошево. Цена до
30 000 лева. Телефон за връзка: 0882/52 10 30.
ПРОДАВАМ втори етаж от къща на два етажа в град Генерал
Тошево. Включва гараж и дворно място с две приземни помещения за живеене. За повече информация на тел. 0886/43 21 64
и 058/66 63 12.
ПРОДАВАМ инвалидна количка с цена по споразумение. За
повече информация на тел. 0895/79 93 62.
КУПУВАМ апартамент в град Генерал Тошево на разумна и
адекватна цена. Телефон за контакти: 0876/86 17 58.
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И Васил Петров изнесе представление в дома
на Константина Петкова в село Пчеларово

Празничен съботен следобед подари Константина Петкова на всички, които имат отношение към музиката. Дали дядо й Петко преди 100 години си
е представял, че един ден в неговия обор, в който е поставял
свои пиеси, ще пее звезда, ама
от онези истинските, които пеят
на големите сцени по света? Едва ли! Но ако сега гледа отнякъ-

де, нещо в което аз не се съмнявам, съм сигурна, че е горд и се
усмихва, защото някой го е продължил и то толкова успешно.
Ами случи се! Васил Петров
пя в дома Константина Петкова в Пчеларово. С целия си блясък, класа и стил, които като че
ли влязоха заедно с него в помещението. Застана на импровизираната сцена и с достойн-

ство и финес ни заведе на разходка в света на джаза. Изисканото звучене на гласа му е нещо,
което наистина пленява и ако си
затворите очите бихте си помислили, че сте на голям концерт
някъде по света.
Особена музика е джазът, музика за ума, духа и тяхната свобода и когато в този свят имаш
удоволствието да те води кади-

Уникалният Васил Петров и любезната домакиня Константина Петкова.

фения глас на Васил Петров,
пътуването се превръща в празник. Празнично се почувствахме и ние в съботния следобед.
Беше ни красиво, топло и с усещане за безкрайност, лекота и
уют. Всеки припяваше тихичко
и се поклащаше в такт с музиката на познатите евъргрийни.
Съжаляваше певецът, че в помещението няма как да събере
и бенд, но не мисля че на някои
от нас това му липсваше, защото изпълненията бяха със световна класа и стил.
Препълни се залата и двора на Маестрата в Пчеларово, улиците наоколо бяха заети
от автомобили, имаше и двойка дошли за концерта от Варна с… колелетата си. Нямаше
място за всички вътре и затова някои слушаха навън, докато се наслаждаваха на разкошната градина или в бяха в галерията с картините на художника
Господин Цвятков, защото всички форми на изкуството радват
сетивата, а когато се комбинират става още по-красиво и въздействащо.
Уникален следобед се получи.
Слушахме хубава музика, имахме време за снимки и разговори с певеца и всички си тръгнахме от дома на Маестрата доволни и с усмивка, за да се върнем отново следващия път
Материал на Диана Стефанова, публикуван в сайта www.
pronewsdobrich.bg

„Спортист – 2011“ с още една победа в Трета лига

Отборът на „Спортист – 2011“
(Генерал Тошево) записа втора
поредна победа и общо трета в
шампионата на Североизточната Трета лига. Това се случи
през изминалата събота, когато
в Генерал Тошево гостува тимът
на „Кубрат“. В герой за победителите се превърна нападателят
Росен Николов, който реализира
хеттрик за успеха с 3:1. С прибавените нови три точки, отборът

на Димчо Филев събра актив от
10 пункта и вече е на 11-то място във временното класиране.
Срещата започна със силен натиск на домакините, които притиснаха своя опонент в
собствената му половина и започнаха да редуват атака след
атака. Още в 12-та минута на
двубоя Росен Николов откри
резултата, но преднината на
„Спортист – 2011“ не се запа-

зи дълго, защото само пет минути по-късно гостите изравниха с
много красиво попадение. Полувремето не беше преполовено,
когато Росен Николов се разписа за втори път, давайки отново
преднина на своя тим. При резултат 2:1 в полза на тимът от
Генерал Тошево двата отбора се
оттеглиха на почивка.
През втората част гостите все
по-често организираха добри

Това е моментът, в който Росен Николов реализира дузпата срещу "Кубрат",
оформяйки крайния резултат 3:1, както и своя хеттрик в двубоя.

атаки и създадоха две чисти положения за гол, но не успяха да
се възползват от тях. В средата
на второто полувреме тимът на
„Спортист – 2011“ получи правото да изпълни дузпа, която Росен Николов реализира за крайното 3:1.
В неделния ден градския стадион в Генерал Тошево прие още
един футболен двубой. Опашкарското дерби в Регионалната футболна група на Добрич
– Зона „Изток“, между отборите на „Стрела – 2020“ (Присад)
и „Дружба“ (Люляково) генерира по-голям зрителски интерес
дори от двубоя на „Спортист –
2011“ от Трета лига предния
ден. Срещата беше много емоционална и предложи куп интересни моменти, не само на терена, но и извън него, а двата тима поделиха по една точка при равенството 1:1. Другият тим от общината, който се
състезава в тази група – „Партизан“ (Василево), загуби гостуването си на „Добруджанец“
(Овчарово) с 2:4.

НЧ
„Светлина
–
1941“, кани всички жители на община Генерал Тошево на постановката на ДТ „Йордан
Йовков“ – град Добрич
„Преспанските камбани“, по случай празника на града – 8 ноември. Представления
ще има на 01.11.2020 г.
(неделя) и 02.11.2020 г.
(понеделник) от 18:00
часа в залата на културната
институция.
Билети се продават на
касата в НЧ „Светлина
– 1941“.
Представленията ще
се проведат при строго спазване на всички
противоепидемични
мерки. Заповядайте!

Въпреки сушата, читател на вестник „Добруджански глас“
се похвали с рекордно голяма ябълка, която едно от неговите
дръвчета е родило. В дясно на тази снимка, за ориентир, има
средно голяма ябълка – колкото юмрук на мъж. До нея е ябълката гигант, който буквално изпълва шепите на човек.

НОВО!!!

Спортен клуб „Сейкен“ организира тренировки по киокушин карате в град Генерал Тошево. Заниманията ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа в спортната зала на СУ „Никола. Й. Вапцаров“. Школата предлага
квалифицирано обучение, възможност за развитие, участие
в състезание и лагери на национално и международно ниво. Минималната възрастова граница за започване на тренировки е 6 години.
За повече допълнителна информация и записване, може
да се обаждате на телефон 0899/93 55 30 – Диян Радев, или
на e-mail: seiken@abv.bg.

Доза смях

Шефът, за да разсее скуката, звъни на свой
служител:
- Изпрати ми от твоите страхотни вицове.
Служителят:
-В момента не мога, защото работя. По-късно
ще Ви изпратя.
Началникът:
-Този ми хареса много, прати ми още...

* * *

Мъж се прибира от среща с любовницата си
и усеща, че ухае на женски парфюм. Отива в
кръчмата и пие една мастика. После втора и
трета, но все още ухае. Накрая се залива с мастика и се прибира. Жена му го прегръща, помирисва и казва:
- Колкото и женски парфюм да си излееш отгоре, пак ще позная, че си ходил в кръчмата!

Разделно събиране на отпадъци
Община Генерал Тошево продължава своята инициатива за насърчаване на гражданите за разделно събиране на отпадъците. В тази връзка от Общинска администрация припомнят:
Жълтите контейнери са предназначени за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал,
в това число: хартиени и картонени опаковки, картон, опаковъчна хартия, вестници, списания, каталози, книги, тетрадки, рекламни брошури, календари и
др., бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др., найлон, полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово фолио, алуминиеви кенове от
напитки, консервени кутии, алуминиево фолио.
Зелените контейнери са предназначени за събиране на чисти опаковки от стъкло, в това число: стъклени бутилки, буркани и прозоречно стъкло.
В кафявите контейнери може да бъдат изхвърляни следните отпадъци: хранителни растителни отпадъци (плодове, зеленчуци), хартия, картон, зелени остатъци (цветя, шума, окосена трева), дървени стърготини, дървесни влакна, отпадъци от косене на ливади
и подрязване на храсти, диворастящи треви и плевели.

Някой спомня ли си фразата „Учи, за да не работиш“???

