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Шест партии влизат в 45 Народно събрание,
коалицията ГЕРБ – СДС пак е първа политическа сила

Междинните резултати са
при обработени 72,35% от
протоколите към 12:30 часа
на 5 април
Междинните
резултати
на Централната избирателна комисия, при обработени
72.35% от протоколите показват, че коалицията ГЕРБ –
СДС води с 25,85%. „Има такъв народ” на Слави Трифо-

нов печели 18,19% от гласовете на хората в страната.
БСП за България е на трето място с 14.91%, следвани
от „Демократична България”
с 10.14%. ДПС остава на пето място с 9.18%. Последната шеста политическа сила,
която намира място в следващото 45 Народно събрание
е „Изправи се! Мутри вън!“,

ГЕРБ – СДС печели
и в област Добрич

При обработени 87,76% протоколи към 12:30 часа на 5
април (когато е редакционното приключване на броя), данните за област Добрич са следните:
Най-много гласове на хората събира коалицията ГЕРБ –
СДС, която печели 27,15%. Втора политическа сила в областта е БСП за България с 19,98%, а трети е новата партия
„Има такъв народ“ на Слави Трифонов, за който са гласували 17,48%. Четвърта политическа сила в областта е ДПС с
6,70%, следвана от „Демократична България“ с 5,68% и „Изправи се! Мутри вън!“ с 4,77%.
Според данните на ЦИК 75 008 добруджанци са упражнили правото си на вот в изборите за народни представители
на 4 април. Изборният ден в областта е приключил нормално в срок точно в 20:00 ч. Избирателната активност в област
Добрич минава 42%, но окончателната цифра ще стане ясна в следващите дни. Приблизителните данни по общини са
както следва:
Община град Добрич – 36 358 гласували; 44,01 %;
Община Добричка –8322 гласували; 39,84 %;
Община Балчик – 7260 гласували; 41,56 %;
Община Каварна – 5936 гласували; 46,67 %
Община Тервел – 6312 гласували; 30,93 %;
Община Шабла – 1998 гласували; 50,37 %;
Община Крушари – 1745 гласували; 39,02 %;
Община Генерал Тошево – 6109 гласували; 47,06 %.
Ако тези цифри се потвърдят, това ще означава, че община Генерал Тошево е втората най-активна в изборния ден
след тази на община Шабла.

която печели 4.92% от гласовете. Всички останали партии, коалиции и движения не
успяват да преминат прага от
4%, необходими за влизане в
парламента.
Всички тези данни са при
72,35% обработени протоколи към 12:30 на 5 април, когато е редакционното приключване на вестник „Добруджан-

ски глас“. В следващия брой
на любимия вестник, ще може
да намерите крайните резултати от парламентарните избори и народните представители от 8 МИР – Добрич.
На база тези обработени
данни, социолози и политолози направиха интересни равносметки в сравнение с последните избори за Народно събрание през 2017 г. Цифрите показват, че от тези,
които са гласували за ГЕРБ и
през 2017 г., 73% отново са
повторили избора си, но 9%
вече са се насочили към формацията на Слави Трифонов
„Има такъв народ“. 3% пък са
предпочели основния противник БСП за България. Толкова
от гласовете за ГЕРБ на миналите избори сега са се насочили към „Демократична България“ и ВМРО.
Сред гласувалите за БСП за
България през 2017 г. 78% са
гласували отново за социалистите. 6% обаче са предпочели сега да подкрепят „Има такъв народ“, а 4% - ГЕРБ. 5% са
избрали бившето острие на
социалистите Мая Манолова
и нейната коалиция „Изправи
се! Мутри вън!“.

"Спортист 2011" с първа
победа през
пролетта в
Трета лига
стр. 4

Уважаеми лекари,
Уважаеми медицински сестри,
Уважаеми здравни работници,
На 7-ми април – Световния ден на здравето, бих искал да
ви поздравя с вашия професионален празник.
Заради пандемията, предизвикана от COVID-19 през последната година, на преден план отново изпъкна изключително важната роля на хората, заети в здравеопазването. Тези, които в продължаващата извънредна обстановка и
в условията на безпрецедентна кадрова криза, пожертваха
своето здраве и време, затова всеки нуджаещ се от здравна услуга да бъде обгрижен. Уверявам Ви, че Вашият професионализъм, Вашата адекватна намеса и внимание към пациентите не останаха незабелязани и именно на 7-ми април
ние искаме да изразим събраната през цялата година благодарност за труда, проявените съпричастност и човещина.
Уважаеми лекари и медицински специалисти,
в този празничен ден ви пожелавам да бъдете здрави и
щастливи, а в делниците да сте удовлетворени от всичко,
което правите, защото изпълнявате най-важната мисия на
този свят – да бдите над човешкия живот.
Честит празник!

Допълнителни данни от Избори 2021

Според междинните данни от
гласуващите извън страната при
обработени 96.34% от протоколите партията на Слави Трифонов
„Има такъв народ“ печели 30.13%
от гласовете, „Демократична България“ е със 17.50%, ДПС с 13.97%.
Лидерът в страната ГЕРБ - СДС е с
едва 8.70% от гласовете, а БСП за
България с 6.47%. От останалите партии се откроява резултатът
на „Възраждане“ - 7.31%, БНО 5.25%. „Изправи се! Мутри вън“ събира 4.22% от гласовете.
В същото време от „Алфа рисърч“ публикуваха демографски
данни от проведения екзитпол,
като социолозите дават разбивка
по образование и възрастови групи. „Има такъв народ“ се очертава като фаворит на младите, опозиционно настроени хора, като
партията на Слави Трифонов взи-

ма 25% от всички гласове на избирателите до 30-годишна възраст. В
тази група ГЕРБ взимат 20% от вота, а „Демократична България“ –
14%. БСП за България събира 8% от
вота на младите хора, а ДПС – 12%.
При гласовете на избирателите
между 31 години и 60 години ГЕРБ
печели най-много гласове - 27%.
Останалите партии си разпределят сравнително равномерно вота – БСП за България – 14%; ДПС –
11%; „Има такъв народ“ – 16%; „Демократична България“ – 12%; „Изправи се! Мутри вън!“ – 5%; ВМРО
– 5%.
При вота на гласоподавателите
над 60 години БСП за България има
изразителна преднина – 30%. В тази възрастова група ГЕРБ имат подкрепа на 26%, ДПС – 10%, „Има такъв народ“ – 7% и „Демократична
България“ – 6%.

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19
на територията на общината към 2 април
Към тази дата пациентите с положителен PCR-тест на
територията на община Генерал Тошево са 33. 7 от тях се
намират в болнични заведения и 26 на домашно лечение.
Поставените под карантина и контактни лица са 62.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към всички жители, собственици на търговски обекти и работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни и да спазват
всички противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и здравето на местната общност!

В края на месец март 18 възпитаници на ОУ „Христо
Смирненски“ – град Генерал Тошево взеха участие в престижното национално състезание, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България „Kangaroo
global linguistic 2021“.
Всяко едно от децата се състезава с ученици от утвърдени езикови училища и центрове в цяла България, като общият брой на участниците надмина 4000, а 169 от тях са с
максимален брой от 100 точки. Крайният общ резултат на
нашите възпитаници е по-висок средния по нива, а четирима са класирани за националния кръг, който ще се проведе на 17.04.2021 г. в град София. Заслужилите местата си в столицата са както следва: PreA1 - Божидар Йорданов - 85т.
A1 - Елина Иванова - 80т.
А2 - Дарина Панева - 90т.
В2 - Вяра Кирчева - 70т.
Ръководството и учителите по английски език, изказват
благодарности на всички участници, за куража да представят своето училище на това високо ниво! На класираните пожелаваме успех в надпреварата в националния кръг и
вярваме, че могат с лекота да достигнат до международния етап!
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* На основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.2, чл.11 и
чл.12 от Наредба № 1 от 16 януари 2017г. 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. Утвърждава броя на педагогическия персонал в училищата и детските градини на територията на общината и определя заплащане на транспортни разходи за финансовата
2021 година, при спазване на
условията и реда на Наредба
№1 от 16 януари 2017 г., както следва:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген.
Тошево и обратно – 8 бр. учители
По маршрут: Кардам – Ген.
Тошево и обратно – 2 бр. учители
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген.
Тошево и обратно – 4 бр. учители и 1 зам.-директор
ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно – 4 бр. учители
По маршрут: Ген. Тошево–
Кардам и обратно – 2 бр. учители и 1 директор
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
По маршрут: Добрич – Красен и обратно – 5 бр. учители
и 1 директор
По маршрут: Ген. Тошево –
Красен и обратно – 1 бр. учители
По маршрут: с. Дропла – Красен и обратно – 1 бр. учител
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 3 бр. учители и 1 директор
По маршрут: Ген. Тошево –
Преселенци и обратно – 4 бр.
учители
ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно – 6 бр. учители и
1 директор
По маршрут: Ген. Тошево –
Спасово и обратно – 1 бр. учители
ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген.
Тошево и обратно – 2 бр. възпитатели
ЦПЛР - ЦРД гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген.
Тошево и обратно – 3 педагогически специалист
ДГ „Първи юни” гр. Генерал
Тошево
По маршрут: с. Кардам – Ген.
Тошево и обратно – 1 учител
ДГ с. Кардам
По маршрут: Ген. Тошево –
Кардам и обратно –1 директор
ДГ с. Василево
По маршрут: Добрич – Василево и обратно – 1 директор
По маршрут: Преселенци Василево и обратно – 1 учител
ДГ с. Преселенци
По маршрут: Ген. Тошево –
Преселенци и обратно – 1 директор
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 1 учител
ДГ с. Красен
По маршрут: Добрич –Красен
и обратно – 1 директор
По маршрут: Ген. Тошево –
Красен и обратно – 1 учител
ДГ с. Пчеларово
По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно – 1 директор
Генерал Тошево – Пчеларово
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– 1 учител
ДГ с. Люляково
По маршрут: Ген. Тошево –
Люляково и обратно –1 директор и 1 учител
ДГ с. Присад
По маршрут: Ген. Тошево –
Присад и обратно –1 директор
и 1 учител
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 на Закона за народните читалища,
Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема Годишна програма за развитие на читалищната
дейност в община Генерал Тошево за 2021 година.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21, ал.1
и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.192, чл.
221 т.1 и т.2 от Търговския закон, чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинска част на капитала на търговските дружества, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Дава съгласие Община Генерал Тошево да увеличи капитала на акционерно дружество „Добруджа газ ”, ЕИК
834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал
Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5, чрез внасяне на парична вноска на стойност 100 000 (сто хиляди) лева,
разпределени в 5 000 броя поименни акции клас А2, всяка с
номинал от 20 (двадесет) лева.
II. Задължава своя представител в Общото събрание на
акционерите „Добруджа газ”
АД да гласува за увеличаване
на капитала на дружеството
чрез записване на 5 000 броя
нови акции: поименни клас А2,
всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност 100
000 лв.
След придобиване на акциите, средствата да се изразходват целево за проектиране
и изграждане на газопровод и
газопроводна мрежа и въвеждане в експлоатация на нови
абонати.
ІІІ. Утвърждава капитал на
акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298,
със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево,
обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 475 900
(Един милион четиристотин седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
ІV. Задължава своя представител в Общото събрание на
акционерите „Добруджа газ”
АД да гласува капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със
седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево,
обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 475 900
(Един милион четиристотин седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
V. Утвърждава актуализиран
учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”,
ЕИК 834056298, със седалище
и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул.
„Васил Априлов” №5 касаещ
промяната в капитала, съгласно Приложение № 1.
VІ. Задължава своя предста-

вител в Общото събрание на
акционерите „Добруджа газ”
АД да гласува актуализиран учредителен акт на акционерно
дружество „Добруджа газ”, ЕИК
834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал
Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил
Априлов” №5, касаещ промяната в капитала.
VІІ. Възлага на кмета на Общината Генерал Тошево и на
представителя на Община Генерал Тошево в Общо събрание
на „Добруджа газ” АД да извършат всички необходими действия – правни и фактически,
във връзка с изпълнението на
настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и
ал.8 от Закона за общинската
собственост, във връзка с § 12,
т.2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за водите, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
І. Дава съгласие за откриване на процедура за избор
на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжка и есплоатация, чрез предоставяне под наем на Поземлен имот с идентификатор 63046.47.41 по кадастралната карта на с. Росен,
представляващ територия, заета от води и водни обекти с площ 135 783кв.м- язовир «Дрян» -публична общинска собственост, съгласно АОС
№4659 /08.07.2020 г., вп. под
№1439, том III, акт № 115 на
09.07.2020 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, за срок
от 10 /десет/ години, при начална годишна наемна цена – 3
600.00 (три хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС или
4 320.00 (четири хиляди триста и двадасет) лева с включен
ДДС, която да се извърши рез
публично - оповестен конкурс.
II. Утвърждава следните конкурсни условия:
1. В конкурса могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на
язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти
или юридически лица, които
разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията към нея. Съгласно Наредбата за условията и
реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и
на съоръженията към тях, както и контрол на техническото
им състояние „Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, със
специалност Хидротехническо
строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния
план са изучавани предмети и
са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане
и експлоатация на язовири и
язовирни стени и на съоръженията към тях.
2. Критерий за оценка на
офертите е най-висока предложена годишна цена, която е
не по-ниска от началната годишна цена.
3. Гратисен период на плащане на наема е 3/три/ години,
считано от датата на сключване на наемния договор.
4. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, спечелилият участник да извърши зарибяване на

язовира (сом, шаран, каракуда,
белица, червеноперка и други)
на стойност не по-малка от годишния наем.
5. Спечелилият участник се
задължава да извърши следните дейности в имота:
- да осигури зони и условия
за отдих и спортен риболов на
населението, като представи
тарифа за предлаганите услуги;
- да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на Еньовски фолклорен събор „Край язовира“ и други общински мероприятия, включени в културния календар на общината.
6. Депозит за участие в конкурса е в размер на 360.00
(триста и шестдесет)лв.
7. Спечелилият участник се
задължава да изпълни за своя
сметка всички предписания,
касаещи наетия имот, дадени
от оторизираните институции.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14.
ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка
с чл. 17, ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Дава съгласие за отдаване
под наем, чрез публичен търг с
явно наддаване за срок от 5 /
пет/ години на следният недвижим имот - общинска собственост:
Гр. Генерал Тошево - място за поставяне на автомат
за топли напитки на IV етаж
в сградата на Общинска администрация, находяща се в
УПИ №IV-627, в кв. 63 по ПУП
на града с административен
адрес гр. Генерал Тошево, ул.
„Васил Априлов“ №5, съгласно
АОС № 4029/03.11.2016г. вписан под №146, вх. рег. №3383
вписан на 30.11.2016г. в СВ
Генерал Тошево при АВ София,
площ от 1.00 кв. м.; начална
тръжна месечна наемна цена
– 85.00 лв.
ІІ. Одобрява предложената
начална тръжна месечна наемна цена на горепосоченият
имот, определена от оценител
на имоти, вписан в публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1
и ал.9 и чл.14, ал.2 и ал.7 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
2021 г., както следва:
Имот, предвиден за отдаване под наем:
Местонахождение на имота:
Комплекс Басейна:
1. Сграда със ЗП 426 (четиристотин двадесет и шест) кв.
м, масивна конструкция, построена през 1973г., реконструирана през 2011 г. Соларна тераса със ЗП 174 (сто седемдесет и четири) кв. м, изградена на кота +4.00 през
2011 г.
2. Дървен навес „Заведение

за обществено хранене“ със ЗП
114 (сто и четиринадесет) кв.
м, построен през 2011 г.
3. Машинно помещение/
помпена станция/ със ЗП 62(
шестдесет и два) кв. м, масивна конструкция, построено
през 2009 г.
4. Открит плувен басейн с
размери: дължина 25 (двадесет и пет) м., ширина 12.50
(дванадесет метра и петдесет см.) м., обем 380 (триста и
осемдесет) куб. м.
5. Площадка за душове със
ЗП 21 (двадесет и един) кв. м.
6. Дворно място с площ
1 776 (хиляда седемстотин седемдесет и шест) кв. м.
Предназначение: За ресторантьорски услуги и услуги по
поддържане и експлоатация на
спортен обект - басейн.
IІ. Дава съгласие за отдаване
под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим
имот, а именно:
Комплекс Басейна, представляващ: сграда със ЗП 426 ( четиристотин двадесет и шест)
кв. м, масивна конструкция,
построена през 1973 г., реконструирана през 2011 г., соларна тераса със ЗП 174 (сто седемдесет и четири) кв. м, изградена на кота +4.00 през
2011 г., дървен навес „Заведение за обществено хранене“
със ЗП 114 (сто и четиринадесет) кв. м, построен през 2011
г., машинно помещение/помпена станция/ със ЗП 62 (шестдесет и два) кв. м, масивна
конструкция, построено през
2009г., открит плувен басейн
с размери: дължина 25 (двадесет и пет) м., ширина 12.50
(дванадесет метра и петдесет см.) м., обем 380 (триста
и осемдесет) куб. м., площадка за душове със ЗП 21 (двадесет и един) кв. м. изградени в
дворно място с площ 1 776 (хиляда седемстотин седемдесет
и шест) кв. м. – публична общинска собственост, съгласно АОС №4750/10.03.2021 г.,
вх. рег №477, том ІI, акт № 28
на 11.03.2021 г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София, находящ се в УПИ V - 2024, кв.95 по
плана на град Генерал Тошево,
при следните условия:
1. Предмет на конкурса е отдаване под наем на имущество
- публична общинска собственост, за извършване на ресторантьорски услуги и услуги по
поддържане и експлоатация на
спортен обект - басейн.
2. Срок за ползване – 10 (десет) години.
3. Начална месечна наемна
цена – 24 700.00 (двадесет и
четири хиляди и седемстотин)
лева без включен ДДС или 29
640.00 (двадесет и девет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с включен ДДС.
4. Гратисен период на плащане на наема е 2/две/ години, считано от датата на
сключване на наемния договор.
5. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят се задължава да извърши ремонтни
дейности в имота, с които същият ще се използва по предназначение, съгласно Закона
за туризма и Закона за физическото възпитание и спорта.
При неизпълнение на точка 5,
Наемателят дължи на община
Генерал Тошево наемната годишна цена за първата година.
6. Депозит за участие в конкурса е в размер на 2 470.00
(две хиляди четиристотин и
седемдесет) лв.
7. Критерият за оценка на
офертите най – високата пред-

ложена цена.
III. 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.6 от ЗМСМА 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 четвъртото
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 четвъртото
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 четвъртото тримесечие на 2020
г. съгласно Приложение № 3
Приложение № 4.
* 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, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2022 – 2024 г. съгласно
Приложение №1
* На основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24,
т.4 от Закона за регионалното
развитие и във връзка с чл.72,
ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Одобрява Годишен доклад
за наблюдението на изпълнението на Общински план за
развитие на Община Генерал
Тошево 2014-2020 г. за 2019
година, съгласно Приложение
№ 1.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извършва
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.23, т.1
и чл.24, т.1 от Закон за регионално развитие (ЗРР), чл.21,
ал.1 и ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), при
изпълнението на чл.20 от ППЗРР, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Приема План за Интегрирано Развитие на Община Генерал Тошево за периода
2021-2027 г.,
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите, съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.24 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема за сведение Отчета за дейността на Общинската комисия за обществен ред
и сигурност през 2020 година.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
Продължава на стр.3
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Продължава от стр.2
* На основание чл. 21, ал.
1, т.7, т.23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, във
връзка с чл. 12, ал.14 от Закона
за автомобилните превози, чл.
79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.26 и 28 от
Закона за нормативните актове, Общински съвет гр. Генерал
Тошево реши:
I. Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Генерал Тошево, както
следва:
1. В Глава втора Местни такси, раздел V- Такси за административни услуги, чл.43, ал.1
в табличната част се добавя
следният текст:
Вид на административната
услуга -основание за определяне на такса: Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти”
35. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници
- чл.12, ал.2 от ЗАП
Срок: обикновена услуга – до
14 работни дни от подаване на
заявлението; бърза услуга – до
7 работни дни от подаване на
заявлението – такса в лева –
обикновена услуга – 100.00 лв.
36. Включване в списъка на
превозните средства към удостоверението за регистрация
за извършване на таксиметров
превоз на пътници за всяко
конкретно превозно средство чл.12, ал.6 от ЗАП
Срок: обикновена услуга –
до 14 работни дни от подаване
на заявлението; бърза услуга –
до 7 работни дни от подаване
на заявлението – такса в лева
– обикновена услуга – 10.00 лв.
37.Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници чл.12а, ал.3 от ЗАП
Срок: обикновена услуга – до
14 работни дни от подаване на
заявлението; бърза услуга – до
7 работни дни от подаване на
заявлението – такса в лева –
обикновена услуга – 100.00 лв.
38. Издаване на дубликат на
удостоверение за регистрация
за извършване на таксиметров
превоз на пътници - чл.12, ал.5
от ЗАП и чл.10, ал.7 от Наредба
№ 34/06.12.1999 г.
Срок:
обикновена услуга – до 14
работни дни от подаване на заявлението; бърза услуга – до
7 работни дни от подаване на
заявлението – такса в лева –
обикновена услуга – 10.00 лв.

Заседание на Общинския съвет

2. В Глава втора Местни такси, раздел V- Такси за административни услуги, чл.43, ал.1 в
табличната част се изменя както следва:
БИЛО
Вид на административната
услуга -основание за определяне на такса, Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти“
10. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или
преминаване на съоръжение
на техническата инфраструктура през имот - общинска собственост - Закон за устройство
на територията - чл. 192; чл.
193; уникален идентификатор
– 2005, такса в лева за обикновена услуга – 50.00 лв.
11. Издаване на заповед за
учредяване на право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
чужди имоти - Закон за устройство на територията - чл. 193,
ал. 3; уникален идентификатор
– 2043, такса в лева за обикновена услуга - Цената на учреденото право се определя от
комисия по реда на чл. 210 от
ЗУТ.
12. Издаване на заповед за
учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти Закон за устройство
на територията - чл. 192, ал.2;
уникален идентификатор –
2114, такса в лева за обикновена услуга - Цената на учреденото право се определя от
комисия по реда на чл. 210 от
ЗУТ.
СТАВА
Вид на административната
услуга -основание за определяне на такса, Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти“
10. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или
преминаване на съоръжение
на техническата инфраструктура през имот - общинска собственост - Закон за устройство на територията - чл. 192;
чл. 193
Срок: обикновена услуга –
до 14 работни дни от подаване на искането; бърза услуга –
до 5 работни дни от подаване
на искането; уникален идентификатор – 2005, такса в лева за
обикновена услуга – 50.00 лв.
11. Издаване на заповед за
учредяване на право на прокарване на отклонения от общи
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през
чужди имоти - Закон за устрой-

Кратки новини

29-годишен мъж от село Росица, община Генерал Тошево, е станал жертва на побой. Между пострадалия и двама
мъже в нетрезво състояние възникнал конфликт, при който те му нанесли удари. След проведените оперативни и
издирвателни мероприятия биячите са заловени. Това са
двама мъже от Тервел – на 41 и 22 години. Задържани са с
полицейска мярка. По случая е уведомена Районната прокуратура. Повдигнати са обвинения и е образувано досъдебно производство.

* * *

Насрочена е нова дата на заседанието по делото за добива на природен газ в Добруджа. След като датата на заседанието по адм. дело №1060/2018 г. беше вече веднъж отложена за 26 март 2021 г., по искане на пълномощника и процесуален представител на заинтересованата страна Ив. К.,
в съда е постъпило ново искане от адвокатите на жалбоподателя, за нова дата на съдебното заседание. Основанието
– поради разпространила се Ковид инфекция в адвокатското дружество и необходимостта от поставянето им под карантина като контактни лица. Съдът е насрочил следващото заседание по адм. дело №1060/2018 г. на 19 април 2021
г. от 10:30 ч., когато предстои да бъде разгледана здравноекологичната експертиза и изслушано вещото лице д-р Д.Т.

ство на територията - чл. 193,
ал. 3
Срок: обикновена услуга –
до 14 работни дни от подаване на искането; бърза услуга –
до 5 работни дни от подаване
на искането, уникален идентификатор – 2043, такса в лева за
обикновена услуга - Цената на
учреденото право се определя
от комисия по реда на чл. 210
от ЗУТ.
12. Издаване на заповед за
учредяване право на преминаване през чужди поземлени
имоти Закон за устройство на
територията - чл. 192, ал.2
Срок: обикновена услуга –
до 14 работни дни от подаване на искането; бърза услуга –
до 5 работни дни от подаване
на искането, уникален идентификатор – 2114, такса в лева за
обикновена услуга - Цената на
учреденото право се определя
от комисия по реда на чл. 210
от ЗУТ.
3. В Глава втора Местни такси, раздел III, Такси за ползване
на детски ясли, детски кухни,
детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги в чл.33 ал.5:
БИЛО:
Чл.33 ал.5- Съгласно чл. 4,
т. 7 от Закона за ветераните
от войните на РБългария (ДВ
бр.152/1998г.) същите ползват предимство, като заплащат
до 30 % от получаваната от тях
пенсия, но не повече от определената такса в ал. 1. Останалата част от разходите е за
сметка на бюджета на Общината
СТАВА:
Чл.33 ал.5- Отменя се
4. В глава трета - Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица,
чл.55, ал.1 в табличната част
се изменя както следва:
БИЛО:
Дирекция „Административно-правно, информационно
обслужване и технологии и управление на собствеността“
1. Цени на услуги за радостни и тъжни обреди:
Забележки:
1. За самотни жители без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги, регистрирани в службите
за социално подпомагане лица, да се заплащат услугите
по извършване на погребение,
след представяне на фактура
от Агенцията за тъжни обреди
и социален доклад от Агенция

социално подпомагане. Средствата са в размер до 300 лева и са за сметка на Общината.
2. При смърт на ветеран от
войните наследниците имат
право на еднократна целева
помощ за погребение в размер
на 500 лева /петстотин лева/,
като средствата са за сметка
на държавния бюджет, съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за ветераните от войните.
СТАВА:
Дирекция „Административно-правно, информационно
обслужване и технологии и управление на собствеността“
1. Цени на услуги за радостни и тъжни обреди:
Забележки:
1. За самотни жители без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги, регистрирани в службите
за социално подпомагане лица, да се заплащат услугите
по извършване на погребение,
след представяне на фактура
от Агенцията за тъжни обреди
и социален доклад от Агенция
социално подпомагане. Средствата са в размер до 300 лева и са за сметка на Общината.
5. В глава втора – Местни
такси, раздел III - Такси за ползване на детски ясли, детски
кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги, чл. 33 (7)
се изменя както следва:
БИЛО:
Чл.33 (7) Почетните граждани на Община Генерал Тошево
ползват предимство, като заплащат 30% от размера на определената такса в чл.32, ал.1
от Наредбата. Останалата част
от разходите е за сметка на бюджета на Общината.
СТАВА:
Чл.33 (7) Почетните граждани на Община Генерал Тошево
ползват предимство, като заплащат 30% от размера на определената такса в чл.33, ал.1
от Наредбата. Останалата част
от разходите е за сметка на бюджета на Общината.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл.21, ал.1,
т.7, т.23 и ал.2 от Закона за
местното
самоуправление
и местната администрация,
чл.283, ал.10., т.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, във връзка с
чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински

Конкурс „Моето читалище“

НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево, обявява конкурс
за творческа изява „Моето читалище“. Идеята за реализирането
на този конкурс идва във връзка с честването на 80-годишнината
от основаването на културната институция в град Генерал Тошево.
Целта на това събитие е да се даде възможност за изява на всеки, за когото читалището е близко до сърцето му, до творческите му търсения и съпреживявания, до желанието да се съхрани
като културно огнище. В конкурса може да участват всички със
свое лично творчество – есе, стихотворение, разказ, рисунка и
др. Всички творби трябва да бъдат обвързани с мотото на конкурса – „Моето читалище“. Защото духът на културната институция е
жив благодарение на хора, приели мисията да съхраняват и надграждат поставените преди 80 години основи на читалищното дело в града. Защото, както казва великият Иван Вазов – „Не се гаси туй, що не гасне!“.
Няма възрастови или други ограничения за участие в конкурса. Краен срок за приемане на творбите – 19.04.2021 г., които се
очакват на адрес: Гр. Генерал Тошево, пк 9500, област Добрич, ул.
„В. Априлов“ № 5, HЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево или
на e-mail: biblioteka_svetlina@abv.bg, svetlina_gt@abv.bg, за конкурса „Моето читалище“.
Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: име и фамилия на участника, възраст, адрес и телефон за
контакти. Допълнителна информация може да получите на телефони: 0895/77 62 13 и 0895/77 62 16.

съвет гр. Генерал Тошево реши:
I. Приема изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси, цени и услуги на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
Било: Чл.31. (1) Родителите, настойниците и лицата по
чл.26 от Закона за закрила на
детето в подготвителни групи
към детските градини не заплащат такси за подготовката
на децата за училище две години преди постъпването им в
първи клас, но заплащат стойността на консумираната храна, не повече от 1.50 лв. на
храноден.
(2) Родителите, настойниците и лица по чл.26 от Закона за
закрила на детето, отговарящи
на условията на чл.9 от ППЗСП,
заплащат 75% от стойността на
храната.
(3) Деца с един родител, по
смисъла ал.4, заплащат 50% от
стойността на храната.
(4) Не заплащат стойността на храната деца, чиито родител е с намалена работоспособност 71 % и над 71 %; пълни сираци; децата на загинали
при производствени аварии и
природни бедствия, децата на
загинали в изпълнение на служебен дълг;
(5) Когато две или повече деца от едно семейство са
приети в едно или в различни
детски заведения в общината и
едното от тях е в предучилищна подготвителна група, таксата за второто се заплаща с
50% намаление от пълната такса, за третото - 25 %, а за всяко следващо такса не се заплаща. Когато две или повече деца от едно семейство са в предучилищни подготвителни групи в едно или различни учебни
заведения в общината, родителите, настойниците и лицата по чл.26 от Закона за закрила на детето заплащат 50 % от
стойността на храната за второто дете.
Става: Чл.31. (1) ) Родителите, настойниците и лицата
по чл.26 от Закона за закрила на детето в подготвителни групи към детските градини не заплащат такси за подготовката на децата за училище
две години преди постъпването им в първи клас. Не се заплаща такса за дейностите по
хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за:
1. Деца, на които поне един
от родителите е със и над 71 %
намалена работоспособност с

решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен
дълг;
3. Деца със заболявания и
увреждания по решение на
ТЕЛК/НЕЛК, съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление
№87 на Министерски съвет от
5 май 2010 г., които са настанени в общински детски градини;
4. Деца-сираци или деца с
един родител;
5. Третото и следващото дете на многодетни родители,
при условие, че две от децата
не са навършили пълнолетие.
6. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
7. Дете, настанено в семейство на роднини и близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство
съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето;
8. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ /за срока на реализация на проекта/;
(2) Когато две или повече деца от едно семейство са
приети в едно или в различни
детски заведения в общината и
едното от тях е в предучилищна подготвителна група, таксата за второто се заплаща с 50%
намаление от пълната такса, за
третото - 25 %, а за всяко следващо такса не се заплаща.
(3) Извън случаите по ал.1,
такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование,
осъществявани от общинските
детски градини, се заплаща с
намаление от 12 лв. месечно.
(4) Необходими документи
за освобождаване от такса:
1. Копие от документ от
ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по
ал.1, т.1;
2. Копие от акта за раждане
– за случаите по ал.1, т.4;
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по ал.1, т.3;
4. Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по ал.1, т.5;
5. Копие от акт за раждане
и акт за смърт на единия/двамата/родители – в случаите по
ал.1, т.4;
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал
Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65
46 20.
* ПРОДАВАМ обзаведен многостаен апартамент (110 кв.
м.) с маза, таванско помещение и гараж към него в град Добрич, жк. „Дружба“ 4. Телефон за връзка: 0888/56 52 56.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може
да пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и
да рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от 5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в
касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния редактор на вестника.
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Възможност за изява в международен фотоконкурс „Две обиколки на парка“
гостува в града ни
Община Генерал Тошево Ви
кани да вземете участие в
международен фотоконкурс
„Нашето културно-историческо и природно наследство привлекателна туристическа
дестинация“. Фотоконкурсът
е по проект „Развитие и популяризиране на общото наследство“- BSB1010, по Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 20142020“. Партньори по проекта са Генерал Тошево – България, Мурфатлар - Румъния

и Болград –Украйна. Допустимите участници са жителите
на област Добрич за България,
Констанца за Румъния, район
Болград за Украйна.
Конкурсът ще се организира и проведе на два етапа:
Етап 1: Самостоятелно от
всеки от партньорите по проекта /във всяка от трите дър-

жави/.
Етап 2: Международно жури ще класира най-добрите
фотографии, които ще бъдат
представени в изложби, по
време на планираните събития в трите държави.
Право на участие имат любители фотографи. Конкурсът ще се проведе в две въз-

„Спортист – 2011“ с първа победа през
пролетта в първенството на Трета лига

Отборът на „Спортист
– 2011“ (Генерал Тошево) записа първа победа през пролетния полусезон в шампионата на Североизточната Трета лига по
футбол. Това се случи точно седмица преди паузата на всички отбори в първенството, заради изборния уикенд на 4 април. На
собствения си стадион,
възпитаниците на треньора Димчо Филев, победиха
с 2:1 състава на „Черноломец 1919“ (Попово) и спряха негативната серия от девет поредни загуби.
Двубоят от 21 кръг
на надпреварата между
„Спортист – 2011“ и „Черноломец 19191“ беше из-

ключително равностоен.
Двата тима играха открит
футбол с много възможности за попадения. Първият гол в срещата беше в
полза на домакините и падна още в 10 минута, когато
нападателят Росен Николов
преодоля защитата на гостите от Попово и сам срещу вратаря не сгреши. Малко преди края на първата
част равенството беше възстановено след добра контраатака на „Черноломец
1919“. През второто полувреме играта се успокои в
центъра на терена, а чистите положения пред двете
врати бяха малко. Все пак в
последните минути на мача
Диян Иванов вкара за 2:1 и

осигури първа пролетна победа за „Спортист – 2011“.
Във временното класиране тимът от Генерал Тошево
е на 12 място с актив от 13
точки, а в следващия кръг,
на 11 април, гостува на „Тополи 2010“ (Тополи), който
е с една позиция по-надолу в листата, със същия точков актив. Следващото домакинство на „Спортист –
2011“ е на 18 април срещу
силния тим на „Лудогорец
III” (Разград).
Лидер в Североизточната Трета лига е тимът
на „Спартак 1918“ (Варна) с 51 точки, следван от
„Светкавица“ (Търговище)
с 45 и „Черноморец“ (Балчик) с 42.

растови групи:
• младежка група /15 - 19
год./
• възрастна група /20 г. и
повече - няма горна възрастова граница/
Конкурсът ще има две тематични направления:
1. Бит, обичаи, традиции
и културно-историческо наследство в нашия регион.
2. Преоткрий природата
За всяко от тематичните
направления ще бъдат присъдени първа, втора, трета и
една поощрителна награди /
плакети, грамоти и материални награди/. Най-добре представилите се трима участници от първа възрастова група ще получат покана за участие в 5-дневен младежки тематичен лагер в Румъния или
Украйна. Класираните на 1-во
и 2-ро място от втора възрастова група ще получат покана
за участие в планираните туристически форуми в Румъния или Украйна.
За да се включите във фотоконкурса трябва: Да изпратите вашите снимки на e-mail:
fotokonkurs@abv.bg или на
електронен дигитален носител /СД/ДВД/ на следния адрес: 9500, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” 5, област Добрич, с текст „за фотоконкурса” до 17.00 часа на
23 юли 2021 година.

Нови цени на тока

Като уточнение на публикуваните намерения за подаване на
заявления за новите цени към
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, от управата на ЕНЕРГО ПРО обявиха и
конкретно заявените към енергийния регулатор цени на енергията за битовите потребители на лицензионната територия.
Исканите нови цени от електроразпределителното дружество
цени са:
0.14517 BGN/kWh – за
дневна тарифа
0.05664 BGN/kWh – за
нощна тарифа
Според анализа на ЕНЕРГО
ПРО, общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар при така направените предложения за нови цени е
в размер на 1,62%. От компанията уточняват, че промяната е по-малка – с 0,08%, спрямо
първоначално заявената, поради “окончателно уточняване на
отчетните стойности на някои
от ценообразуващите елементи”. В така посочените цени не
са включени цените за достъп и
пренос през мрежата на ЕСО и за
достъп и пренос през разпределителната мрежа на ЕРП Север.

Това е снимка на детската площадка по безопасност на движението в парка на град Генерал Тошево. На преден план в кадъра изпъква една гола тръба. В нейния горен край трябва да има знак STOP
(поне до миналата седмица имаше). Но сега някой е решил да си
го прибере. Дали ще го използва,
за да го закачи на вратата на спалнята си (както сме виждали често по американските филми), дали ще се превърне в стенно украшение на банкетната му зала или
ще си го сложи на входната врата,
за да спира нежелани гости и вируси като COVID – 19, ние няма как
да разберем. Почти сигурно е обаче, че това действие е поредната глупава и необяснима постъпка на някой тийнейджър. Каквото
и да напишем, знакът вече го няма и едва ли ще бъде върнат. Е, нека новият му притежател да си го
ползва със здраве…

Община Генерал Тошево и
НЧ „Светлина – 1941“ в града, кани всички жители и
гости на общината на постановката на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – град
Добрич „Две обиколки на
парка“. Представлението ще
се проведе на 19 април от
17:00 и 19:00 часа при строго спазване на всички противоепидемични мерки и задължително носене на мас-

– неуместно и непрофесионално, но просто се случва…
И привличането помежду им
започва да си проправя път
през всички противоречия и
перипетии, които такава ситуация може да предложи…
Любовта, по изключително
нелеп и смешен начин, се опитва да се появи.
По същото време, от другата страна на парка, една двойка се опитва да спа-

ки от зрителите. Билети вече се продават на касата на
културната институция.
„Две обиколки на парка” е
романтична комедия и предлага две гледни точки към
любовта. Разказва две любовни истории, на две двойки, живеещи от двете страни
на Градския парк…
Работният ден е към своя
край, когато в апартамента на чаровен актьор вдовец се влиза почти с взлом.
Красива полицайка настоява да го глоби за нарушаване на обществения ред. Но
се случва… едно влюбване

си брака си. След шестгодишен семеен живот и едно
дете любовта между успял
бизнесмен и съпругата му
изглежда уморена и изчерпана. Ще може ли съмнителният семеен терапевт и психиатър д-р Олиовски, който
е по-луд от пациентите си,
да спаси връзката им? Да,
ако се съгласят да изпълнят
„странните” техники, които
той им предлага?…
Над града се свечерява,
почти всички прозорци вече
светят, а любовта не среща
никого по тъмните алеи на
Градския парк…

Доза смях
Сутрин. Мъж, безпаметен след як среднощен
запой, излизайки от банята, пита жена си:
– Марче, снощи притесни ли се, като се прибрах насинен и с избити зъби?
– А, то ти като се прибра, си беше наред…

* * *

Диетолог към пациента:
– Така, ето вашата диета: на ден 300 гр. задушени тиквички, 400 гр. листа от цикория и колкото искате зелена салата.
– Докторе, а звънче на шията трябва ли да си
вържа или може и така да си паса?

