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Девети „Празник на хляба, житото и Добруджа” в село Спасово

Фолклорната група към НЧ „Отец Паисий - 1897“ село Спасово

„Хлябът свързва всички хора, независимо от тяхното социално положение, народност, религия или съдба. Той
съпровожда целия жизнен път
на човека в делник и празник, при хубави и лоши поводи. Хлябът е символ на живота, божи дар и по тази причи-

на се почита и уважава.”
С тези думи кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров приветства деветия „Празник на хляба, житото и Добруджа”, който се
проведе на 30 юли в село
Спасово. Тържеството, което през последните няколко

години се превърна в емблема на голямото добруджанско село, отново събра стотици жители и гости, които в
атмосферата на автентични
изпълнения и отрупани с ръчно направен хляб маси ознаменуваха подобаващо краят
на жътвата.

Тържествен водосвет бе отслужен от отец Иван Киров.
Празникът започна с рецитал на деца от Спасово, които разчувстваха публиката
със стихотворения за златната земя на България и премина в две направления – кулинарно и народно творчество. В първото, многобройните
гости бяха очаровани от изложението на хлебни произведения - обредни хлябове, баници, мекици, бухти и погачи,
приготвени с много любов и
старание от изтъкнати местни майстори.
Във фолклорната част си
пролича друг талант на добруджанците от този край, а
именното красивите гласове
и автентичните песни. Специални гости бяха Група за
народни песни и автентичен
фолклор село Дропла , община Балчик, Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“ с художествен ръководител Стоян Господинов и Симона Йорданова от
гр. Ген. Тошево.
Събитието се организира
по инициатива на НЧ „Отец
Паисий – 1897” и кметство село Спасово.

Започнаха строително-монтажните
дейности в Домашен социален патронаж
В Домашен социален патронаж - Генерал Тошево вече
вървят строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“.
Той има за цел модернизиране на работното пространство на Домашен социален
патронаж – Генерал Тошево,
така че то да позволява пълноценно изпълняване на всекидневните задължения на колектива по приготвяне на храна за 400 човека от рискови
групи в цялата община.
Ремонтните
дейности
включват разширяване на
кухненските помещения, частична подмяна на ВиК инсталацията, доставка и монтаж
на маслоуловител, подмяна
на фаянс и гранитогрес и цялостна подмяна на ел. инсталацията. Като мярка за енергийна ефективност ще се
подменят всички осветителни тела с енергоспестяващи.
Проектът е на стойност 63
814,57 лева с ДДС, от които
50 000 лева се осигуряват от
Фонд „Социална закрила” и

13 814,57 лева съфинансиране от Община Генерал Тошево.
Очакванията на общинското ръководство са след изпълнение на всички дейности, заложени в проекта, да се
подобри цялостната дейност

на патронажа.
Домашен социален патронаж функционира на територията на общината от
1980 година. Социалната услуга ДСП е насочена към хората в пенсионна възраст,
хора с увреждания, ветера-

ни от войните и военноинвалиди. Обслужваните лица са
от повече от 22 (двадесет и
две) населени места. Община Генерал Тошево разполага с 5 (пет) броя специализирани леки автомобили за разнос на храната.

Тече ремонт в сградата на кметство Пчеларово в изпълнение на капиталова програма`21.
Строителните дейности предвиждат ремонт на
мазилката по фасадата, шпакловане, боядисване и полагане на ламинат във вътрешните помещения.

Обява
Община Генерал Тошево обявява публичен
търг с тайно наддаване по реда на Закона за
общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен
фонд за една, три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022 година.
Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на поземлените имотите са в прикачения файл.
Тръжна документация се закупува срещу
20.00лв, до 12.00 часа на 08.09.2021 г. и се
получава в Център за услуги и информация
ет. 1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево;
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на
търга след закупуване на тръжни документи.
Депозит и заявления за участие се приемат
до 15.00 часа на 08.09.2021г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево;
Търгът ще се проведе на 09.09.2021г. от
09.00часа в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево,
зала „Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация на телефони
05731/20-20, вътр.25 и 05731/8939.

Проведе се среща на ЦСМП – Филиал Генерал Тошево, Общинския съвет и кмета на Общината с д-р Огнян Господинов – директор на
ЦСМП.
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Национална диплома за
отличен успех за Петър Желев

Петър Желев от СУ „Никола Й. Вапцаров” в град Генерал Тошево е единственият зрелостник от област Добрич, който получава Национална диплома за отличен
успех. В началото на месец
август от Министерството

ната година с успех 6.00. От
5 до 12 клас само веднъж е
имал успех 5.90, като през
другите години е бил пълен
отличник. На матурите – по
Български език и литература
и по География, зрелостникът
има две пълни шестици.

на образованието и науката
/МОН/ съобщиха, че Национална диплома ще получат
29 зрелостници от 20 училища в страната. Те са завършили с пълни шестици по всички учебни предмети. Показали са също постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
Освен дипломата младежът е
награден от МОН и с четец за
електронни книги.
Петър Желев завърши учеб-

Покрай абитуриентските
балове Петър Желев сподели,
че смята да учи Журналистика в Софийския университет
„Свети Климент Охридски”.
Във връзка с пандемията изпитите са отменени, а приемът е с резултатите от матурите и дипломата, които при
младежа са пълни шестици.
Дипломата ще бъде връчена официално на Петър Желев в края на месец август в
СУ „Никола Й. Вапцаров“.

ПОКАНА
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – гр. Генерал Тошево свиква редовно годишно Общо
отчетно събрание на сдружението, което ще бъде проведено на 21.09.2021 год. в 20.00 часа, в сградата на Стадион „Спортист”- гр. Генерал Тошево, при следния дневен
ред:
1. Приемане доклада с отчета на Управителния съвет за
дейността на сдружението през 2020 год.
2. Обсъждане целите и стратегията за развитие на сдружението. Приемане основните насоки и програми за дейността на сдружението през 2021 год.
3. Приемане бюджета на сдружението за 2021 год.
4. Прекратяване на членство в сдружението и приемане
на нови членове на сдружението.
5. Разни.
При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе
в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от
21.00 часа.
Председател на УС на СНЦ „Футболен клуб „СПОРТИСТ
2011” – гр. Ген. Тошево

Заповед
На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. З ал. 2, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на
земеделието, храните и горите и чл. З, ал. 1, чл.
19, ал. 1, т. 11 и 15 и чл. 34, т. 9, чл. 38а, т. 6, чл.
63, ал. 1, т. 6, чл. 92, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 37, ал. 1, буква „6” от Закона за административните нарушения и наказания с цел предотвратяване на възникването на пожари
НАРЕЖДАМ:
1. Земеделските стопани (собственици или
ползватели на правно основание), включително
наети от тях лица при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи в
състояние, годно за производство, по смисъла на
чл. 4, параграф 1, буква ”в“, точка ”ii” от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за
установяване на правила за директни плащания
за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008
на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ 347, 20.12.2013 г.), с цел отстраняване
на източниците на опасност за причиняване на
пожари, да не извършват косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и
почистването на храсти, през периода от 05 август 2021 г. до 20 август 2021 г. включително.
2. При неспазване на предписанието на лицата по т. 1 да се налагат глоби или имуществени
санкции, съгласно чл. 92, ал. 1, във връзка с чл.
34, т. 9 и чл. 38а, т. 6 от Закона за защита при
бедствия.
З. Оправомощавам директорите на областните
дирекции „Земеделие” да съставят актовете за
установяване на административните нарушения
по чл. 34 и 38а от Закона за защита при бедствия.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Атанас Добрев заместник-министър на
земеделието, храните и горите.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на съответните длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
проф. д-р Христо Бозуков
Министър на земеделието, храните и горите

ПОКАНА

Управителния съвет на Сдружение „ Дружество на ловците и риболовците“ гр. Генерал Тошево на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на 03.10.2021 год.
от 10.00 часа в голямата зала на Община гр. Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, при следния :
ДНЕВЕН РЕД
1.Отчет за дейността на Сдружение „ ДЛР „ за 2020 г.
2.Отчет на Контролния съвет за 2020 г..
3.Приемане на финансов план за средствата по чл.65 т.а
и т.б от ППЗЛОД за 2021 г.
4.Приемане на финансов план за регламентираната и
стопанска дейност за 2021 год.
5.Избор на управителен съвет и председател.
6.Избор на контролен съвет и председател.
7.Избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.
8.Промяна на устава.
9.Текущи.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден, един час по-късно, на
същото място , при същия дневен ред .
От Управителния съвет

Исторически музей
– град Генерал Тошево получи дарение на
лични документи, вещи и фотографии на
Христо Минчев Вълев
и фамилия. От музея
благодарят за ценното дарение на Илия
Кишишев, краевед и
на ЕОС реклама/EOS
advertising за прекрасните витрини. Експонатите са изложени в
зала „Нова и най - нова история“ на музея и
могат с интерес да се
видят от всички посетители.

Безплатно летуване по
програма „Отново заедно“

18 училища от област Добрич са се възползвали до момента от възможността да изпратят безплатно свои ученици на летуване по Националната програма „Отново заедно“, съобщи началникът на
Регионалното управление по
образование Светлана Василева.
Сред тях попадат и учебните заведения в селата Красен и Преселенци от нашата община, средните училища „Хр. Смирненски“ и „Никола Й. Вапцаров“, както и ПГ по
земеделие „Тодор Рачински“.
Всички те са участвали в програмата с по една група.
По думите на Светлана Василева одобрените досега ученици и учители летуват както в планински, така и в морски курорти. Сред
предпочитаните дестинации
са Боровец, Банско, Чепеларе, Плиска, Балчик, Трявна,
Китен. Има групи в Приморско, Албена, Златни пясъци,
Слънчев бряг, Несебър, Каварна, Черноморец и др. Учениците и педагозите отсядат
предимно в хотели с три звезди. За всеки участник е осигурен шестдневен туристи-

чески пакет на стойност 500
лв. Офертата включва настаняване с пет нощувки, храна,
транспорт, застраховка и допълнителни дейности.
От възможността да летуват за сметка на държавния
бюджет са се възползвали 19
728 участници – 17 859 ученици и 1869 учители или други педагогически специалисти. За тях се държавата отпуска 9 508 000 лева.
Програмата е разчетена
за 30 000 ученици и придружаващи ги педагози. Общият
й бюджет е 15 млн. лв., като
Министерството на образованието и науката вече приема
заявки по правилата за втория етап на кандидатстване.
В него отпада ограничението
училищата да изпращат на почивка до 7% от своите ученици. Максимално допустимият
брой за всички е 165 участници. Могат да се включат и вече възползвали се от програмата училища, ако в първия
етап са получили пари за помалко от 165 ученици и придружаващи. Нови заявки ще
се приемат до края на август
или до изчерпване на лимита
на програмата.

Старите лавандулови
проблеми отново са тук

В област Добрич жътвата
на лавандула приключи официално преди две седмици.
Старите и до болка наболели
проблеми от последните две
години обаче и сега излизат
на дневен ред. Темите за качеството на добруджанското
лавандулово масло и изключително ниските изкупни цени продължават да тормозят
земеделските стопани, които
трета поредна година не могат да се зарадват на добри
добиви.
През тази кампания в цялата област средно се добива-

поясите. Ниските добиви се
дължат единствено на продължителните дъждове през
юни и юли. Масово земеделците изкараха по 2-3-4 кг/
дка. За сравнение, в хубава
година, в зависимост от сорта се изкарваше по 7-10 кг/
дка.“, заяви пред областните
медии председателят на Асоциацията на производителите на етерични масла Петър
Христов.
Все пак обаче той таи надежди, че тази година найнакрая цените ще се повишат. „Това, което се наблю-

ше по 4 кг. лавандулово масло от декар, което е крайно
недостатъчно за покриване
на всички разходи. Въпреки
това обаче изкупните цени на крайния продукт са ниски – около 50 лева на килограм и то предлагани от мними търговци със съмнителни
репутации.
„За съжаление много колеги вече разорават площите. Това предсказание от последните две години започва да се сбъдва. Има производители, които ожънаха, извариха по един казан, видяха,
че лавандулата не пуска масло и зарязаха останалата по

дава сега е необяснимо. 50
лв. за килограм лавандула,
при положение, че през последните три години добивите са изключително ниски.
В момента почти няма залежало масло от предишни реколти. Така беше миналата
година, но не и сега. Продадоха се количествата. А от
новата кампания също няма
добиви. По мое мнение това трябва да доведе до повишение на цената на маслото, след като няма наличности. По всички закони на
икономиката би трябвало да
е така“, разсъждава браншовикът.
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* На основание чл.21, ал.1, т.6 и
т.23 във вр. с чл.17, ал.1, т.3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и 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 Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ –
град Генерал Тошево , Основно училище „Христо Смирненски” – град Генерал Тошево, Основно училище „Христо
Ботев” – село Кардам, Основно училище „Васил Левски” – село Преселенци, Основно училище „Йордан Йовков” – село Спасово и Основно училище „Йордан Йовков” – село Красен
през учебната 2021/2022 година, а
именно:
1. СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево:
Клас Бр. паралелки
Бр. ученици
Іа
1 маломерна
13
Іб
1 маломерна
13
ІI а
1 маломерна
15
ІІ б
1 маломерна
14
III а
1 маломерна
14
III б
1 маломерна
14
IV а 1 маломерна
14
IV б 1 маломерна
15
VII а 1 маломерна
15
VII б 1 маломерна
17
VIII а 1 маломерна
15
IX а
1 маломерна
17
Xа
1 маломерна
13
XI а
1 маломерна
15
XII а 1 маломерна
15
2. ОУ „Хр. Смирненски” гр. Генерал Тошево:
Клас Бр. паралелки
Бр. ученици
IIІ а
1 маломерна
15
IІІ б
1 маломерна
15
3. ОУ „Христо Ботев”, село Кардам:
Клас Бр. паралелки
Бр. ученици
І - II 1 слята		
9
III
1 маломерна
6
V
1 маломерна
10
VІ
1 маломерна
9
VІІ
1 маломерна
10
4. ОУ „Васил Левски”, село Преселенци:
Клас Бр. паралелки
Бр. ученици
І – ІІI 1 слята		
10
IІ-ІV 1 слята		
15
V -VІ 1 слята		
10
VІІ
1 маломерна
5
Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков”, село Спасово:
Клас Бр. паралелки
Бр. ученици
І
1 маломерна
11
ІІ
1 маломерна
9
ІІІ
1 маломерна
9
ІV
1 маломерна
6
V
1 маломерна
10
VІ
1 маломерна
11
VІІ
1 маломерна
12
2. ОУ „Йордан Йовков”, село Красен:
Клас Бр. паралелки
Бр. ученици
І- ІІ
1 слята		
9
ІIІ-ІV 1 слята		
7
V-VI 1 слята		
14
VІІ
1 маломерна
6
ІІ. Не осигурява дофинансиране на
утвърдените маломерни паралелки в
СУ „Никола Йонков Вапцаров” и ОУ
Христо Смирненски поради това, че
общия брой ученици е над минимално фиксирания в чл. 68, ал. 4, т.2 от
Наредбата и е налице хипотезата на
чл.68, ал.5 от Наредбата.
ІІІ. Не осигурява дофинансиране на
утвърдените маломерни и слети паралелки в средищните училища ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен и ОУ „Йордан
Йовков“ с. Спасово, тъй като те са защитени и получават допълнителни целеви средства за това.
ІV. Осигурява дофинансиране на
утвърдените слети и маломерни паралелки в средищното училище ОУ
„Хр. Ботев” с. Кардам в размер на 20
805,40 лв. за учебната 2021-2022 г.
Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф
1098 „Други разходи”.
V. Осигурява дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в средищното училище ОУ „Васил Левски” с. Преселенци в размер
на 30 146,60 лв. за учебната 20212022 г. Средствата да се осигурят от
общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други разходи” .
VI. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи, съгласно нормативната уредба
действия.

Заседание на Общинския съвет

На основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински
съвет Генерал Тошево приема предложението за побратимяване на град Генерал Тошево с град Твърдица, район
Тараклия, Рупублика Молдова.
Възлага на кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно
закона действия.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от
Закона за местното самоуправление и
местната администрация, дава съгласие за кандидатстване за финансиране на проектно предложение по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ процедура
BGLD-2.003 - Образование и грижи
в ранна детска възраст, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и поема ангажимент за осигуряване
на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания на програмата.
Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
На основание чл.21, ал.1, т.8 ал.2
от Закона за местно самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.1
и ал.9 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8
от Закона за общинска собственост и
24а ал.5 от Закона за собствеността
и ползването на земеделски земи, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Допълва Програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2021година в част ІІ. Имотите, които Община Генерал Тошево
ще предложи за предоставяне под наем, т.8. Общински имоти - земеделски
земи, предвидени за отдаване под наем, със следните имоти:
1. Росен (63046.60.68), ПИ 0000068,
категория V, пустееща необработваема земя, площ от 3.500 дка;
2.
Малина
(46351.19.62),
ПИ
000062, категория III, б. лозе, площ от
50.000 дка;
3. Красен (39534.56.12), ПИ 056012,
категория III, нива, площ от 14.723
дка;
4. Красен (39534.23.11), ПИ 023011,
категория III, нива, площ от 10.004
дка;
5. Лозница (44179.91.24), ПИ
000092, категория III, б. лозе, площ от
45.991 дка;
6. Росен (63046.85.2), ПИ 085002,
категория III, нива, площ от 11.511 дка;
7. Росица (63094.111.141), ПИ
000065, категория III, Друг вид поземлен имот, площ от 62.091 дка.
II. Дава съгласие да бъдат отдадени
под наем чрез търг с тайно наддаване за стопанската 2021-2022г., земеделски земи от Общински поземлен
фонд, съгласно Приложение №1, както следва:
Балканци; 02484.30.11; ПИ 030011;
кат. ІІІ; нива; площ от 78.671 дка;
Генерал Тошево; 14711.168.24; ПИ
168024; кат. ІІІ; нива; площ от 6.500
дка;
Горица; 18575.108.2; ПИ 108002;
кат. ІІІ; нива; площ от 167.558 дка;
Горица; 18575.103.96; ПИ 000028;
кат. ІІІ; нива; площ от 57.956 дка;
Изворово; 32467.126.12; ПИ 126012;
кат. ІІІ; нива; площ от 7.505 дка;
Калина; 35393.120.5; ПИ 120005;
кат. ІІІ; нива; площ от 275.202 дка;
Калина; 35393.121.1; ПИ 121001;
кат. ІІІ; нива; площ от 48.227 дка;
Кардам; 36467.111.109; ПИ 000109;
кат. ІІ; нива; площ от 13.500 дка;
Красен; 39534.56.12; ПИ 056012;
кат. III; нива; площ от 14.723 дка;
Красен; 39534.23.11; ПИ 023011;
кат. III; нива; площ от 10.004 дка;
Лозница; 44179.26.1; ПИ 026001;
кат. ІІІ; уч. нива; площ от 50.000 дка;
Лозница; 44179.91.24; ПИ 000092;
кат. III; б. лозе; площ от 45.991 дка;
Люляково; 44714.12.4; ПИ 012004;
кат. ІІІ; уч. нива, площ от 31.738 дка;
Люляково; 44714.11.13; ПИ 011013;
кат. ІІІ; нива; площ от 18.928 дка;
Малина; 46351.19.62; ПИ 000062;
кат. III; б. лозе; площ от 50.000 дка;
Преселенци;
58181.21.1;
ПИ

021001; кат. ІІІ; нива; площ от 32.905
дка;
Преселенци;
58181.31.4;
ПИ
031004; кат. ІІІ; нива; площ от 49.690
дка;
Преселенци;
58181.36.17;
ПИ
036017; кат. ІІІ; нива; площ от 12.501
дка;
Преселенци;
58181.149.1;
ПИ
149001; кат. ІІІ; нива; площ от 142.436
дка;
Преселенци; 58181.402.391; ПИ
000391; кат. ІІІ; нива; площ от 20.523
дка;
Преселенци;
58181.38.14;
ПИ
038014; кат. ІІІ; нива; площ от 27.004
дка;
Преселенци;
58181.39.5;
ПИ
039005; кат. ІІІ; нива; площ от 14.452
дка;
Преселенци; 58181.129.131; ПИ
000131; кат. ІІІ; нива; площ от 18.000
дка;
Преселенци; 58181.129.146; ПИ
000146; кат. ІІІ; нива; площ от 11.583
дка;
Преселенци;
58181.129.1;
ПИ
129001; кат. ІІІ; нива; площ от 18.531
дка;
Преселенци; 58181.129.246; ПИ
000246; кат. ІІІ; нива; площ от 14.381
дка;
Преселенци;
58181.40.5;
ПИ
040005; кат. ІІІ; б. лозе; площ от 9.251
дка;
Росен ; 63046.80.8; ПИ 080008; кат.
ІІІ; нива; площ от 15.046 дка;
Росен ; 63046.60.68; ПИ 0000068;
кат. V; пуст. необр. Земя; площ от
3.500 дка;
Росен; 63046.85.2; ПИ 085002; кат.
III; нива; площ от 11.511 дка;
Росица; 63094.111.141; ПИ 000065;
кат. III; Друг вид поз. Имот; площ от
62.091 дка;
Сираково; 66620.26.18; ПИ 026018;
кат. ІІІ; уч. нива; площ от 90.014 дка;
Сноп; 67756.69.68; ПИ 069068; кат.
ІІІ; нива; площ от 7.716 дка;
Спасово; 68196.37.19; ПИ 037019;
кат. ІІІ; нива; площ от 22.003 дка;
Спасово; 68196.38.18; ПИ 038018;
кат. ІІІ; нива; площ от 20.005 дка;
III. Определя начални тръжни цени
за отдаване под наем на земеделските земи, определени в т.2 в размер на
85лв/дка.
IV. Дава съгласие да бъдат отдадени
под наем чрез търг с тайно наддаване за (3) три стопански години, считано от стопанска 2021-2022 г., земеделски земи от Общински поземлен
фонд, съгласно Приложение №2, както следва:
Ал. Стамболийски; 00360.8.4; ПИ
008004; кат. ІV; нива; площ от 55.255
дка;
Ал. Стамболийски; 00360.45.20; ПИ
045020; кат. ІІІ; нива; площ от 17.379
дка;
Ал. Стамболийски; 00360.47.9; ПИ
047009; кат. ІІІ; нива; площ от 58.431
дка;
Ал. Стамболийски; 00360.72.7; ПИ
072007; кат. ІІІ; нива; площ от 45.407
дка;
Ал. Стамболийски; 00360.101.56;
ПИ 101056; кат. ІІІ; нива; площ от
44.607 дка;
Балканци; 02484.21.77; ПИ 000077;
кат. ІІІ; нива; площ от 12.129 дка;
Горица; 18575.103.2; ПИ 103002;
кат. ІІІ; нива; площ от 10.001 дка;
Горица; 18575.103.16; ПИ 103016;
кат. ІІІ; нива; площ от 11.000 дка;
Кардам; 36467.22.16; ПИ 022016;
кат. ІV; нива; площ от 21.004 дка;
Къпиново; 40885.14.18; ПИ 014018;
кат. ІІІ; нива; площ от 17.731 дка;
Средина; 68326.13.2; ПИ 013002;
кат. ІІІ; нива; площ от 18.043 дка;
Средина; 68326.11.12; ПИ 011012;
кат. ІV; нива; площ от 11.643 дка;
Сърнино; 70634.29.9; ПИ 029009;
кат. ІІІ; нива; площ от 14.103 дка;
Сърнино; 70634.66.28; ПИ 066028;
кат. ІІІ; нива; площ от 10.999 дка;
Сърнино; 70634.38.78; ПИ 038078;
кат. ІІІ; нива; площ от 10.039 дка;
Сърнино; 70634.66.19; ПИ 066019;
кат. ІІІ; нива; площ от 15.714 дка;
Узово; 75068.10.16; ПИ 010016; кат.
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ІІІ; б. лозе; площ от 16.400 дка;
Узово; 75068.18.6; ПИ 018006; кат.
ІІІ; нива; площ от 8.263 дка;
V. Определя начални тръжни цени
за отдаване под наем на земеделските земи, определени в т.4 в размер на
75лв/дка.
VI. 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.2 и т.4.
* 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 Илко Х. Павлов и
Иван Х. Павлов изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ 36467.137.10
по Кадастралната карта на село Кардам, община Генерал Тошево, област
Добрич с цел определяне конкретното
предназначение на имота „За селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без
промяна предназначение на земята
на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.
2, ал.1, т.2 от Наредба №19б за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.
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 Илко Х. Павлов и
Иван Х. Павлов изработване на проект
за ПУП - ПЗ за ПИ 44714.20.19 по Кадастралната карта на село Люляково,
община Генерал Тошево, област Добрич с цел определяне конкретното
предназначение на имота „За селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без промяна предназначение на земята на
основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл. 2,
ал.1, т.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна
предназначението им.
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 Илко Х. Павлов и
Иван Х. Павлов изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ 36467.189.190
по Кадастралната карта на село Кардам, община Генерал Тошево, област
Добрич с цел определяне конкретното
предназначение на имота „За селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без
промяна предназначение на земята
на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.
2, ал.1, т.2 от Наредба №19б за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.
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 Илко Х. Павлов и
Иван Х. Павлов изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 44714.20.19 по
Кадастралната карта на село Чернооково, община Генерал Тошево, област
Добрич с цел определяне конкретното
предназначение на имота „За селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без промяна предназначение на земята на
основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.2,
ал.1, т.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна
предназначението им.
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II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и
ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Генерал Тошево и
във връзка с искания от „ПИНИГИН“
ООД, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
І. Приема допълнения в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г., както следва:
1. Село Житен - УПИ№ХI-113, кв. 25,
площ от 10 кв. м.; Жилищно предназначение; очаквани приходи от 27.00
лв.
2. Село Житен - УПИ №ХII-113,
кв.25, площ от 60 кв. м.; Жилищно
предназначение; очаквани приходи
от 162.00 лв.
3. Село Житен - УПИ №ХV-113,
кв.25, площ от 20 кв. м.; Жилищно
предназначение; очаквани приходи
от 54.00 лв.
ІІ. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „ПИНИГИН“ ООД с ЕИК
175456830 със седалище и адрес на
управление: с. Дъбовик, ул. „Девета“
№1, община Генерал Тошево, област
Добрич с управител Евгений Б. Пинигин чрез продажба частта на общината, представляваща: Дворно място с
площ от 10 (десет) кв. м. или 0.0066
ид. ч. от УПИ № XI-113 (единадесети
за планоснимачен номер сто и тринадесети), целият с площ 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) кв. м., находящо се в кв. 25 (двадесет и пети) по ПУП на с. Житен - частна общинска собственост, съгласно АОС
№4803/21.06.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с
вх. рег. № 1649/28.06.2021 г., акт №
35, том IV, при граници и съседи: УПИ
№X-114, О.К. 118 – О.К. 68, УПИ № XII113, УПИ №XIII-109, УПИ № IX-114.
III. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „ПИНИГИН“ ООД с ЕИК
175456830 със седалище и адрес на
управление: с. Дъбовик, ул. „Девета“
№1, община Генерал Тошево, област
Добрич с управител Евгений Б. Пинигин чрез продажба частта на общината, представляваща: Дворно място
с площ от 60 (шестдесет) кв. м. или
0.0385 ид. части от УПИ № XII-113
(дванадесети за планоснимачен номер сто и тринадесети), целият с площ
1 560 (хиляда петстотин и шестдесет)
кв. м., находящо се в кв. 25 (двадесет
и пети) по ПУП на с. Житен - частна
общинска собственост, съгласно АОС
№4805/21.06.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх. рег. № 1651/28.06.2021 г.,
акт № 37, том IV, при граници и съседи: УПИ №XI-113, О.К. 118 – О.К. 68,
УПИ № XV-113, УПИ №XIV-113, УПИ
№XIII-109.
IV. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „ПИНИГИН“ ООД с ЕИК
175456830 със седалище и адрес на
управление: с. Дъбовик, ул. „Девета“ №1, община Генерал Тошево, област Добрич с управител Евгений Б.
Пинигин чрез продажба частта на
общината, представляваща: Дворно
място с площ от 20 (двадесет) кв. м.
или 0.0217 ид. части. от УПИ № XV113 (петнадесети за планоснимачен
номер сто и тринадесети), целият с
площ 920 (деветстотин и двадесет)
кв. м, находящо се в кв. 25 (двадесет
и пети) по ПУП на с. Житен - частна
общинска собственост, съгласно АОС
№ 4804/21.06.2021 г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с
вх. рег. № 1650/28.06.2021г., акт №
36, том IV, при граници и съседи: УПИ
№XII-113, О.К. 118 – О.К. 68, УПИ №
XIV-112, УПИ №XIV-113.
V. Продажбата на имотa по т. IІ да
бъде извършена по пазарна цена, в
размер на 27.00 (двадесет и седем)
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лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
VI. Продажбата на имотa по т. IІI
да бъде извършена по пазарна цена,
в размер на 162.00 (сто шестдесет и
два) лв., определена от оценител на
имоти, вписан в публичния регистър
на Камарата на независимите оценители в България.
VII. Продажбата на имотa по т. IV да
бъде извършена по пазарна цена, в
размер на 54.00 (петдесет и четири)
лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
VIII. Възлага на кмета на Община
Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и
сключи договор за продажба на общинските имоти.
* На основание чл.21, ал.1, т.8,
т.12 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41,
ал.2 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 2021г., както следва:
1. Село Спасово - УПИ№ХХV-560,
кв. 21, площ от 1175 кв. м.; Жилищно предназначение, очаквани приходи от 3 170.00 лв.
II. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез публичен търг с явно
наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена от оценител на имоти, вписан в
Публичния регистър на Камарата на
независимите оценители в България,
която е не по-ниска от данъчната:
1. Село Спасово - УПИ№ХХV-560,
кв. 21 по ПУП на селото; площ на имота от 1 175 кв. м.; № 3986/28.04.2016
г., вх. рег. № 1385, акт №83, том III,
вписан на 09.05.2016г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София; данъчна оценка от 2 679.00 лв.; начална тръжна
цена от 3 170.00 лв.
III. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия по
разпореждане с имот.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1, ал.3 и ал.8 от
Закона за общинската собственост,
Общински съвет Генерал Тошево, реши:
І. Допълва годишната програма за
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за
2021 г.
1. Село Житен - търговски обект със
ЗП 30.25 кв. м., намиращ се в сграда - автоспирка, находяща се в УПИ
№ХХХІ в кв.14 по ПУП на селото, общинска собственост, съгласно АОС
№181/16.09.1999г.
ІІ. Дава съгласие за отдаване под
наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години на
следният недвижим имот - общинска
собственост:
1. Село Житен - търговски обект,
намиращ се в сграда-автоспирка, находяща се в УПИ №ХХХІ в кв. 14 по
ПУП на селото - общинска собственост, съгласно АОС №181/16.09.1999
г.; площ от 30.25 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС от
36.30 лв.
IІІ. Одобрява предложената начална
тръжна месечна наемна цена на горепосоченият имот, определена съгласно Тарифата за размера на базисните
наемни цени към Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и
ал.2 от Закона за местното самоупра-

вление и местната администрация,
във връзка с чл.220 ал.1 и чл.221 т.1,
т.2, т.6, т.7, т.10 от Търговския закон
и чл.10 т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Оправомощава д-р Катюша Димитрова – представител на Община Генерал Тошево в Общото събрание на
акционерите на „МБАЛ Добрич“ АД,
съгласно Решение № 4-2/19.12.2019
г. да участва в същото, насрочено на
06.08.2021 г. или при липса на кворум на 23.08.2021 г. от 10:00 часа в
административната сграда на дружеството с адрес: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ №24 и да гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Дава съгласие на своя представите да гласува точки от т.1 до т.7 включително от дневния ред по съвест и
вътрешно убеждение, защитавайки
интересите на Община Генерал Тошево като акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД.
2. По т. т.8 от дневния ред:
Дава съгласие за увеличаване на
капитала на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД и
задължава своя представител да гласува за увеличаване на капитала на
дружеството, както следва:
Общото събрание на акционерите
увеличава капитала на дружеството
от 9 207 210 лева (920 721 броя поименни акции) на 9 512 370 лева (951
237 броя поименни акции) с размера на получените през 2020 и 2021 г.
от държавата и усвоените средства за
капиталови разходи в размер на 305
160 лева, чрез записване на нови 30
516 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лева.
3. По т.9 от дневния ред:
Дава съгласие за промяна в устава на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Добрич” АД и задължава своя представител да гласува промяна в Устава на дружеството,
както следва: В чл. 7, ал. 1 от устава думите „9 207 210 (девет милиона
двеста и седем хиляди двеста и десет лева) се заменят с думите 9 512
370 (девет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста и седемдесет
)“, като текстът придобива следното
съдържание: „Чл.7. ал.1 Капитала на
дружеството е 9 512 370 (девет милиона петстотин и дванадесет хиляди
триста и седемдесет) лева.“
В чл. 7, ал. 2 от устава думите „920
731 (деветстотин и двадесет хиляди
седемстотин тридесет и една)“ се заменят с думите 951 237 (деветстотин
петдесет и една хиляди двеста тридесет и седем)“, като текстът придобива следното съдържание:
„Чл.7. ал.2 Капиталът се разпределя в 951 237 (деветстотин петдесет
и една хиляди двеста тридесет и седем) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева.“
Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание: „Чл. 7. (5) Капиталът е разпределен, както следва:
За държавата, представлявана от
министъра на здравеопазването 68,09 (шестдесет и осем цяло и девет
стотни) на сто от капитала, представляващи 647 715 (шестстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин
и петнадесет) броя поименни акции,
всяка от които с номинална стойност
10 (десет) лева;
За община Балчик - 3,07 (три цяло и седем стотни) на сто от капитала или 29 159 (двадесет и девет хиляди сто петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Генерал Тошево - 3,32
(три цяло и тридесет и две стотни) па
сто от капитала или 31 611 (тридесет
и една хиляди шестстотин и единадесет) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Добричка - 4,25 (четири цяло и двадесет и пет стотни) на
сто от капитала или 40 384 (четиридесет хиляди триста осемдесет и четири) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Каварна – 2,46 (две цяло
и четиридесети шест стотни) на сто
от капитала или 23 439 (двадесет и
три хиляди четиристотин тридесет и
девет) броя поименни акции, всяка от
които е номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Крушари - 1,02 (едно цяло и нула двестотни) на сто от капитала или 9 705 (девет хиляди седемстотин и пет) броя поименни акции,
всяка от които с номинална стойност
10 (десет) лева;
За община Тервел – 2,97 (две цяло и
деветдесет и седем стотни) на сто от
капитала или 28 289 (двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет)
броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет)
лева;
За община Добрич-град – 13,88
(тринадесет цяло и осемдесет и осем стотни) на сто от капитала или 131
972 (сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Шабла – 0,94 (нула цяло и
деветдесет и четири стотин) на сто от
капитала или 8 963 (осем хиляди деветстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.
II. Възлага на кмета последващите
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 необходимостта от извършване на неотложен текущ ремонт
на покривната конструкция на ОУ „Й.
Йовков“ с. Спасово, Общински съвет
Генерал Тошево, реши:
I. Предоставя на Основно училище
„Йордан Йовков“ с. Спасово сумата
от 24 000 (двадесет и четири хиляди)
лв. за заплащане на разходите по извършването на неотложен ремонт на
покривната конструкция на училището. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1030 „Текущ ремонт”.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.20 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Генерал Тошево, Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Предоставя допълнителни средства за спорт и спортни дейности
на Сдружение „Футболен клуб Спортист 2011“ гр. Генерал Тошево в размер на 40 000 /четиридесет хиляди/
лв. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 2714, параграф 4500 „Субсидии на организации
с нестопанска цел”.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи,
съгласно нормативната уредба действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2021 г. и
във връзка с чл.84, ал.6 и чл.124, ал.2
и ал.3 от ЗПФ и чл.37, ал.2 и ал.3 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Генерал Тошево, Общински
съвет Генерал Тошево, реши:
I. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета
на Община Генерал Тошево за 2021
г. в частта му за държавни, местни и
дофинансиране на делегираните от
държавата дейности разходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево
приема актуализация на бюджета на
Община Генерал Тошево за 2021 г. в
частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.
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Инициативата „Попитай кмета“ беше в село Красен

На 29 юли се проведе поредната среща от инициативата „Попитай кмета“ в село Красен, където се събраха
над 15 човека. Те отново имаха възможност да чуят отчета
на кмета за изминалия месец
и да отправят своите питания
и предложения към местното
ръководство.
По традиция кметът на Община Генерал Тошево Вален-

тин Димитров представи своя
отчет за извършеното от Общинска администрация през
предходния месец юли, както следва:
Градоначалникът
съобщи, че започнаха строително монтажните работи по изграждането на тротоар в селото и че продължава ремонтът на читалищата в селата
Красен и Росица. Започна и
почистването на дерето в Изворово и Красен. Проведени са два търга в Общината,
на които бяха отдадени близо 9 000 дка общинска земя.
Предстои трети търг. Кметът
отчете, че са започнали строително монтажните дейности по изграждане на нов Траурен дом в гробищния парк в

град Генерал Тошево по проект „Красива България“. Завърши ремонтът на улица
„Васил Алексиев“ в град Генерал Тошево. В Спасово,
Кардам и Люляково продължават строително монтажните работи по уличната мрежа
(асфалт, тротоари и ВиК) по
Програма за развитие на селските райони. На 5 юли стартира предоставянето на ус-

лугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ за деца на възраст от 6
и 7 години по проект „Заедно
можем да продължим”.
Кметът Валентин Димитров
отчете и всички провели се
мероприятия по Културния
календар –
- Седмият фестивал на лавандулата;
- Четвъртият пленер по живопис „Бялата лястовица“ в
село Красен;
- В село Горица беше орисано последното родено бебе в община Генерал Тошево
през отминалата 2020 г. Енес
трябваше да бъде орисан на
тържествената церемония,
която се състоя на 1 юни в
сградата на Общинска адми-

нистрация, но за съжаление
по това време беше болен;
- Официално се откри жътвата в Добруджанския земеделски институт;
- Отбелязахме 184 години
от рождението на Васил Левски;
- Между 16 и 19 юли в Генерал Тошево се проведе
първият Пленер на уличното изкуство „Графити“ `21.

В рамките на няколко дни четирима майстори на спрея от
региона твориха върху трафопоста в градския парк и
предизвикаха огромен интерес сред тошевци;
Градоначалникът
съобщи, че последното събитие
за месец юли ще бъде Деветия „Празник на хляба, житото и Добруджа” в село Спасово, който ще се проведе на 30
юли.
Като предстоящо през месец август кметът Валентин
Димитров очерта следните
моменти: На 2 август стартира ремонтът на Домашен социален патронаж по договор
с Фонд „Социална закрила”
за съвместна дейност по проект „Ремонт и реконструкция

на съществуваща сграда на
„Домашен социален патронаж“. Проектът е на стойност
63 814,57 лева с ДДС, от които 50 000 лева се осигуряват
от Фонд „Социална закрила”
и 13 814,57 лева съфинансиране от Община Генерал Тошево. Стартират строително монтажните работи на НЧ
„ Дора Габе – 1940“ село Дъбовик по проект „Развитие и
популяризиране на общото
наследство”.
Предстои ремонт на покрива на ОУ „Йордан Йовков“ село Спасово изцяло с общински средства.
Предвиден е Фолклорен
празник в с. Росен „Грижи
оставете и за хоро се стъкмете“. Ще бъде организирано поклонение пред Паметника „Крилото“ и отново ще
се запознаят най-малките с
героичната постъпка на летците - кап. Венко Савов и ст.
л-т Йордан Тенчев. В края на
месец август ще се проведе
Двадесет и вторият международен Добруджански фолклорен събор „Богородица”.
Отново последната част,
в която гражданите задават своите въпроси към кмета, отправят предложения и
препоръки, бе най-интересна. Тя започна със сигнали
на жителите на селото за пътя Генерал Тошево – Изворово. Други наболели проблеми
на жителите на селото, които се обсъдиха бяха изоставените и неподдържани къщи
и изхвърлянето на отпадъци
от граждани на нерегламентирани сметища. Дискутирана беше и темата за необходимостта от извозване на зелената отпадъчна маса.
По всички въпроси бяха дадени изчерпателни отговори,
а хората получиха гаранции,
че всички проблеми, зависещи от компетенциите на служителите на Общинска администрация и лично от кмета,
ще бъдат навременно разрешени.

Празниците на духа в
село Пчеларово започнаха

В началото на месец август официално беше открит
новия сезон в Арт салона на
Маестра Константина Петкова в село Пчеларово. Празни-

моето!“
Сега Стефан Вълдобрев и
Обичайните заподозрени посетиха отново магнетичното място и изпълниха някои

ците на духа в добруджанското селце бяха открити от Стефан Вълдобрев и Обичайните
заподозрени.
Талантливият актьор, композитор, музикант, певец и
филмов режисьор беше гост
на Маестрата и изнесе запомнящ се концерт и миналото лято. Тогава той сподели:
„Това беше следобед, който
винаги ще помня. Радвам се,
че дойдох в Пчеларово. Бях
като в приказка. Сребърното небе, ситният дъжд – време само за поезия и акустична китара. Мирисът на почва,
който обожавам, хоризонтите на Добруджа, атмосферата, погледите, интелигентните реакции, спокойствието,
хармонията, приятелството…
И най-вече, срещата с една
личност, която вдъхновява и
осмисля понятието БУДИТЕЛ.
Маестра Константина Петкова заслужава това възхищение от публиката и от колегите артисти. От вчера има и

от песните в новия си албум
„Жълт код“, както и любими
стари хитове на певеца.
По същото време там беше
открита и 11-ата изложба на
творби, рисувани с пръсти на
д-р Гала Бодичева.
На 7 август в салона гостува Трио Владигерови. Гостите на събитието се насладиха
на музиката Панчо Владигеров в изпълнение на неговите внуци - Екатерина (пиано),
Александър (тромпет и флюгелхорн) и Константин (кларинет и пиано), които пристигнаха специално от Виена.
Те изпълниха, както произведения на прочутия си дядо,
така и собствени композиции
и пиеси от джазовия си репертоар. Беше прожектиран
и кратък документален запис
от филм на БНТ за бащата на
триото – Александър Владигеров, а маестра Константина Петкова разказа лично за
срещите им и за творческия
му живот.

Т ъ жен п о мен
На 11 август 2021 г. се навършиха 10 години и 6
месеца без непрежалимата ми майчица

На 30 юли 2021г. в обновеното читалище „Отец Паисий –
1897”- село Спасово, се проведе брифинг по проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“ – ROBG-453, изпълняван по
програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020.
В рамките на публичното събитие бяха представени дейностите по реализиране на проекта, които включват основни ремонти на сградите на НЧ „Отец Паисий -1897“ село Спасово, и НЧ „Пробуда - 1941“ - село Кардам, както
и благоустрояване на прилежащото пространство на историческия музей в град Генерал Тошево. Закупено е съвременно оборудване и обзавеждане за трите обекта.
Повод за брифинга беше деветото издание на Празника на хляба, житото и Добруджа в с. Спасово. Празникът се
организира от кметството в с. Спасово и читалище „Отец
Паисий – 1897”, с финансовата подкрепа на Община Генерал Тошево и предприемачи в земеделския сектор.
Празникът в с. Спасово, както и всички събития в културния календар на Община Генерал Тошево с в унисон с
целите на проекта, които са насочени към подобряване на
функционалното състояние на обекти свързани с културно-историческо наследство, развитие на събитийния туризъм, опазване на нематериалното културно наследство и
създаване на условия за приемственост сред младото поколение.
Проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“ по програма
INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, се изпълнява
в партньорство между Община Генерал Тошево, Република
България и Община Мурфатлар, Република Румъния.

Велинка Йорданова
Стойкова
(починала на 86 г.)

Мила майко, незабравими са
спомените от нашия щастлив
живот с теб. Мъката ми е голяма, без теб къщата е празна,
душата и сърцето ми са тъжни.
Но ти винаги ще бъдеш с нас,
ще те помним с твоята скромност, доброта и трудолюбие.
Почивай в мир!

Дъщеря Здравка

Т ъ жен п о мен
На 15 август 2021 г. се
навършиха 12 години без
скъпия ни син

Мирослав Иванов
Димитров

(починал на 46 г.)
Ела си, сине! Душите ни само
знаят колко ни е тежко и мъчно. Мъката ни става по-дълбока, че няма да се върнеш ти!
Поклон пред светлата ти памет! Обичаме те!

От майка и татко

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* КУПУВАМ земеделска земя в цялата община Генерал Тошево. Плащане – веднага! Телефон за връзка: 0895/65 46 20.
* ПРОДАВАМ втори етаж от блок в центъра. Площ
от 100 кв. м. и прилежащо място 100 кв. м. Цена по
договаряне. Телефон за връзка: 0887/167 883.
* 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.
* ТЪРСЯ квартира в град Генерал Тошево. Телефон за връзка: 0879/23 00 24.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни,
трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за връзка: 0893/98 95 82.
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 помалко 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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Щурите патилански забавления продължават
През последните две-три
седмици (периодът, в който
вестник „Добруджански глас“
не излизаше от печат), времето беше изключително горещо,
а истинските щастливци бяха тези, които намериха място
край морския бряг. В град Генерал Тошево обаче също имаше десетки радостни и щастли-

ви очи – тези на децата от Лятна академия „Патиланци“. Те
продължиха да творят и да се
забавляват в ЦПЛР – Център за
работа с деца
Възпитателите и преподавателите в академията измислиха безброй интересни игрови и
образователни дейности, които запълниха времето на деца-

та. Най-хубави за патиланците
по традиция бяха посещенията в полицейското управление
и пожарната в града. Там децата се запознаха с работата и
предизвикателствата пред служителите от двете институции.
Чуха сирените на полицейските
и пожарните автомобили и научиха повече за опазването на

реда, пътната култура и предпазването от възникване на пожари в горещите летни дни.
В средата на миналата седмица децата се забавляваха до
безкрай с любимото на всички спортно състезание „Бързи, смели, сръчни“, което беше организирано специално
за тях в двора на ученическото общежитие в града. Разбира се, всички получиха сладки
лакомства и награди за дейното си участие в надпреварата.
В други от дните патиланците изработваха бижута от полимерна глина и декорираха чаши. Младите дами си направиха прекрасни диадеми, докато
момчетата се отдадоха на щури игри. Децата имаха урок и
по 3D апликация и композиция
с хартия и дървени шишове.
В някои от дните малчуганите имаха интересни образователни уроци и не пропуснаха задължителното четене на
книги от училищните списъци
за лятната ваканция.

„Спортист 2011“ започна с равенство 1:1 в Силистра
в първия кръг на Североизточната Трета лига

Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) започна с равенство похода си в шампионата на Североизточната Трета лига. Вторият пореден сезон на клуба в третия ешалон на родния футбол стартира с престижно реми 1:1 в
град Силистра, при гостуването на местния „Доростол“.
Припомняме, че през миналата година, когато след десетгодишно отсъствие „Спортист
2011“ се завърна в Трета лига, отново започна с равенство
навън. Тогава нашите момчета
направиха 2:2 при гостуването
си на „Интер“ (Добрич), който вече не е част от тази група. Сега обаче равният резултат е далеч по-задоволителен,
тъй като само преди няколко
месеца (б.р. през май), „Доростол“ разгроми с 4:0 „Спортист 2011“ в среща от първенството.
Новият треньор на тима Калоян Михалев бързо наложи
своите идеи и виждания за играта, а привлечените момчета
остава добри впечатления със
своите качества. Преди първия кръг за сезона „Спортист
2011“ картотекира осем нови
момчета. Става въпрос за централния нападател Румен Ни-

колов, който има десетки мачове в „А“ група, опорния полузащитник Кристиян Георгиев, централния защитник Севдалин Стойков, крилото Георги
Атанасов, халфа Йордан Атанасов, десния бек Калоян Цветков, офанзивния полузащитник Ивелин Кузманов и Димитър Симеонов. Последните четирима са 20-годишни. Всички
останали са местни момчета,
които и през миналата година
бяха в тима. Тази кампания в
клуба ще има и помощник треньор – Николай Георгиев, който ще разузнава и анализира
играта на съперниците.

Самият двубой между „Доростол“ и „Спортист 2011“ се
игра при доста топло време
на стадион „Луи Айер“, а това затрудни максимално футболистите на двата тима. Първото полувреме завърши без
отбелязани голове, въпреки многото изгодни ситуации
и пред двете врати. В началото на втората част, в 47 минута Симеон Симеонов от тима на домакините откри резултата с удар отблизо при една ситуация след разбъркване
пред вратата на Георги Георгиев. След този гол, защитата
на „Доростол“ беше подложе-

Обединена детска школа при НЧ „Светлина – 1941“ в града ви очаква!

Обединена детска школа при НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево предлага обучение за деца от 5 до 18 годишна възраст по следните
специалности:
Китара
Народно пеене
Народни танци
Синтезатор
Поп и рок пеене
Солфеж
Пиано
Детска вокална група „Жаборани“
Акордеон
Музикален театър „Дея“
Гайда
За всички форми на обучение са осигурени квалифицирани преподаватели. Заниманията са индивидуални и групови. Школата предлага и обучение в състави за любителско и художествено творчество, участие в регионални, национални и международни конкурси, фестивали и други инициативи. Възпитаниците получават възможност за изява в концерти и празници на читалището, забавни и весели състезания и шоу програми. Гарантирани са добро обучение, придобиване на нови знания, успех и настроение.
Всички желаещи ученици да се запишат в школата могат да подадат молби за всяка една от формите на обучение, според възможността, желанието и интересите!
Вратите на читалището са отворени по всяко време в рамките на деня!
За справки и записвания:
на място в НЧ „Светлина – 1941“ – град Генерал Тошево,
на телефон: 05731/22-14, svetlina_gt@abv.bg, office@svetlina1941.org,
www.svetlina1941.org.

на на сериозен натиск, но отлично дебютиралия вратар Калин Дянков отрази всички удари. В даденото от рефера продължение на двубоя, в 92 минута „Спортист 2011“ стигна
до напълно заслужено равенство след хубаво попадение на
Георги Атанасов.
По този начин обновеният
отбор на „Спортист 2011“ спечели първата точка в актива си
за новия сезон. В следващия
кръг на първенството в град
Генерал Тошево пристига силният отбор на „Светкавица“
(Търговище). Двубоят е на 21
август (събота) от 18:00 часа.

Пълна програма на шампионата
в Североизточната Трета лига
по футбол – сезон 2021/22
(есенен полусезон)
Кръг 1:

„Септември 98“ (Тервел) – „Ботев“ (Нови пазар) 2:0
„Доростол“ (Силистра) – „Спортист 2011“ (Г. Тошево) 1:1
„Светкавица“ (Търговище) – „Черноморец“ (Балчик) 1:1
„Волов“ (Шумен) – „Локомотив“ (Русе) 3:0
„Черноломец 1919“ (Попово) – „Устрем – Д“ (Дончево) 6:0
„Дунав“ (Русе) – „Рилци“ (Добрич) 8:0
„Лудогорец 1945“ ІІІ (Разград) – „Спартак 1918“ ІІ (Варна)
4:0

2 кръг:

21.08.2021 г. (събота) от 18:00 часа:
“Спортист 2011” – „Светкавица“

3 кръг:

28.08.2021 г. (събота) от 18;00 часа:
„Волов“ – „Спортист 2011“

4 кръг:

04.09.2021 г. (събота) от 17:00 часа:
„Спортист 2011“ – „Черноломец 1919“

5 кръг:

11.09.2021 г. (събота) от 17:00 часа:
„Дунав“ – „Спортист 2011“

6 кръг:

25.09.2021 г. (събота) от 17:00 часа:
„Спортист 2011“ – „Лудогорец 1945 III“

7 кръг:

02.10.2021 г. (събота) от 16:00 часа:
„Спартак 1918 II“ – „Спортист 2011“

8 кръг:

09.10.2021 г. (събота) от 16:00 часа:
„Спортист 2011“ – „Рилци“

9 кръг:

17.10.2021 г. (събота) от 16:00 часа:
„Устрем – Д“ – „Спортист 2011“

10 кръг:

23.10.2021 г. (събота) от 15:00 часа:
„Спортист 2011“ – „Локомотив“

11 кръг:

06.11.2021 г. (събота) от 14:00 часа:
„Черноморец“ – „Спортист 2011“

12 кръг:

13.11.2021 г. (събота) от 14:00 часа:
„Ботев“ – „Спортист 2011“

13 кръг:

20.11.2021 г. (събота) от 14:00 часа:
„Спортист 2011“ – „Септември 98“
На 18.09.2021 г. (събота) от 17:00 часа ще се
играе срещата от първия кръг на турнира за
Купата на АФЛ между отборите на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) и „Черноломец 1919“
(Попово).

Доза смях
Мъжът се прибира рано сутринта и казва:
- С-скъпа! Ама ни-к-ога няма да се с-сетиш къде бях!
- Ще се сетя. Но нека по-напред чуем твоята версия.

* * *

Писателят и автор на съвременни пиеси от град Генерал Тошево Георги Балабанов, получи поредно признание за своята литературна дейност.
В началото на месец август той беше номиниран
от Националния литературен конкурс „Албена – 2021“
в категория „Разказ, пресъздаващ женски образ при драматични сюжетни обстоятелства“ с председател на
журито проф. А. Джурова.
Георги Балабанов е един
от малкото писатели, които търсят земните корени и
влага във всеки свой разказ
нравствено послание, силно въздействайки с яркото
си художествено виждане
на проблемите на човека от
малкия град и селото, които
са толкова актуални и в нашето съвремие.

Седят си деца пред блока. По едно време притичва Петьо
с топка и казва:
- Хайде да направим едно мачле!
Едно от децата отговаря:
- Аз не мога, нови са ми обувките!
Петьо:
- Като депутат си! И те като сложат новите обувки - седят
и нищо не могата да свършат!

* * *

Катаджия:
- Знаете ли защо ви спрях?
- Защо, вие забравихте ли?

