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БЧК раздаде хранителни пакети на
най-нуждаещите се лица в община Генерал Тошево

В края на миналата седмица Български червен кръст
(БЧК), чрез съдействието на
Общинска администрация –
Генерал Тошево, раздаде хранителни пакети на 808 лица в нужда от нашата община. Едночленните и двучленните семейства получиха по
един малък хранителен пакет
с общо тегло 17,540 кг, а три-

членните и по-големите семейства - по един голям хранителен пакет с общо тегло
27,690 кг. Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, захар, леща,
спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви:
зелен фасул, зрял боб; домати, зелен грах; гювеч, говеждо месо; говежди кюфтета;

пиле фрикасе и риба.
Помощи получиха лица и
семейства, подпомагани с
целеви помощи за отопление за сезон 2019/2020 г.;
майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до
навършване на една година;
лица и семейства, получили
еднократна помощ за учени-

Доброволци на БЧК раздадоха хранителни пакети на крайно нуждаещи се лица

ци в първи клас за учебната
2020/2021 г.; лица с над 90%
степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични
доходи от пенсия (до 369.00
лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция през месец юли 2021 г.;
лица и семейства, които получават месечни помощи за
отглеждане на дете с трайно увреждане през месец юли
2021 г.; лица/семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето
при близки и роднини и в приемни семейства през месец
юли 2021 г., а по отношение
на еднократните помощи - за
периода от 01.01.2021 г. до
31.07.2021 г.; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при
форсмажорни обстоятелства,
както и лица и семейства, получили финансова подкрепа
във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ.
За поредна година хора в
риск от община Генерал Тошево получават помощи от
БЧК.

17 участници във фотоконкурс за любители
фотографи получиха награди

На 8 октомври 2021 г. в изложбената зала на НЧ „Светлина – 1941“
се проведе церемония по награждаване на победителите от фотоконкурс. Инициативата 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. Право на участие имаха любители фотографи от две възрастови групи:
• младежи - 15 - 19 год.
• участници на 20 год. и повече
години.
Конкурсът имаше две тематични
направления:
• Бит, обичаи, традиции и културно-историческо наследство в
нашия регион.
• Преоткрий природата
За всяко от тематичните направления бяха присъдени първа, втора, трета и една поощрителна награди.
Решението на журито за класиране в първия етап на международен фотоконкурс „Нашето кул-

турно-историческо и природно наследство - привлекателна туристическа дестинация“ за 45 участници в конкурса е:
МЛАДЕЖИ /ВЪЗРАСТ 15-19 год/:
Направление „БИТ, ОБИЧАИ,
ТРАДИЦИИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В НАШИЯ
РЕГИОН”
1-во място- Сезгин Юмер – „Нашенско”
2-ро място- Петко Димитров –
„Пътят на хляба”
3-то място- Наталия Огнянова „Одухотворение”
Поощрителна награда - Йоана
Манолова- „На люлката”
Направление „ПРЕОТКРИЙ ПРИРОДАТА”:
1-во място- Ради Илиев – „Мъгла в гората”, „Слънце в гората”,
„Есенно”
2-ро място- Боян Илиев –„Вечерен полъх”
3-то място - Георги Семерджиев
– „В очакване на бурята”
Поощрителни награди - Миглена
Кънчева –„Изгаряща сила”
- Никол Атанасова – „Плодородие”
УЧАСТНИЦИ НАД 20 год.:

Направление „БИТ, ОБИЧАИ,
ТРАДИЦИИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В НАШИЯ
РЕГИОН”
1-во място - Деница Димитрова –
„Жътва по залез”
2-ро място - Гергана Гойкова –
„В памет на Васил Левски”
- Ангел Радилов – „Почит към загиналите”
3-то място - Павлина Иванова –
„Пижо и Пенда на мегдана”
Поощрителна награда - Илия Василев – „Преди сцената”
Направление „ПРЕОТКРИЙ ПРИРОДАТА”:
1-во място - Гергана Гойкова„Есен в парка”
- Инна Иванова- „Рамката на
времеморето”, „Цветовете на дивото”, „Морско безвремие”
2-ро място - Деница Димитрова –
„Портрет със слънчогледи”
- Живко Колев - Фоторазказ в 5
снимки
3-то място - Ангел Радилов –
„Пеперуда”
- Галина Маринова – „Баджалията”, „Щъркелово гнездо”
Поощрителна награда - Павлина
Иванова – „Разцъфване”

Изгодни
оферти
стр. 4
Честит 12 октомври Ден на българската община!

Не случайно думата Община има общ корен с
думата общност и общественост.
Самата идея за общност ни подсказва, че заедно можем да постигнем много. Общината е събирателно понятие за администрация, за местна власт, за институция, която работи в името и
в интерес на гражданите.
Затова ние работим и ще работим упорито, ще
бъдем последователни и обединени в идеите си,
за да развиваме общината като желано място за
живот!
Пожелавам на всички служители в Община Генерал Тошево здраве, лично щастие и успехи
в постигането на общата ни цел – българските
граждани да получават достъпни и качествени
услуги!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Тече усилена работа по строително - монтажните дейности по улица „Васил Априлов“ в града. Ремонтните работи включват изграждане на битова канализация, подмяна на водопровод и полагане на нова асфалтова настилка.
След приключване на работата много домакинства ще
имат възможност да се включат към битовата канализация.

COVID-19

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

Част от наградените, участвали във фотоконкурса
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Заседание на Общинския съвет
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл.37 от Постановление на Министерски съвет №
408/23.12.2020г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. във връзка с
чл.256, ал.1, т.8 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Утвърждава списък на медицинския персонал в
училищата и детските градини на територията на Община Генерал Тошево и определя заплащане на транспортни разходи за учебната 2021 – 2022 г. , считано от
13.09.2021 година, в размер на 100 % от стойността
на реално извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно,
както следва:
1. Елена Драгнева – мед. сестра в ОУ „Хр. Смирненски” и ОУ „В. Левски” с. Преселенци по маршрут:
Ген. Тошево – Преселенци – Ген. Тошево
2. Катя Костадинова– мед. сестра в СУ „Н. Й. Вапцаров“ и ДГ с. Василево по маршрут:
Генерал Тошево – Василево – Генерал Тошево
3. Надежда Златева – мед. сестра в ОУ „Й. Йовков” с.
Красен, ДГ с. Красен и ПГЗ „Т. Рачински” по маршрут:
Генерал Тошево – Красен – Генерал Тошево.
4. Веселина Петрова – мед. сестра в ДГ „Пролет“ и
ДГ
с. Люляково по маршрут:
Генерал Тошево – Люляково – Генерал Тошево
5. Нина Спиридонова – Монова – мед. сестра в ДГ
„Първи юни“, ДГ с. Присад и ДГ с. Пчеларово по маршрут:
Генерал Тошево – Присад – Генерал Тошево
Генерал Тошево – Пчеларово – Генерал Тошево6. Димитринка Христова – мед. сестра в ОУ „Хр. Ботев“ с. Кардам, ДГ „Дъга“ с. Кардам, ОУ „Й. Йовков“ с.
Спасово и ДГ с. Спасово по маршрут:
Кардам – Спасово – с. Кардам
II. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да
извърши последващи съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.2 от Наредба № 1 от
16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Допълва Решение №2-1/29.03.2021 г. на Общински
съвет Генерал Тошево както следва:
Към брой педагогически 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., добавя:
ОУ „Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Кардам – Генерал Тошево и обратно –
1 бр. учител
По маршрут: Крапец – Генерал Тошево и обратно –
1 бр. учител
СУ „Н. Й. Вапцаров ”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Преселенци – Генерал Тошево и обратно – 1 бр. учител
ІІ. 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,
във връзка с чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционните въпроси
към Министерски съвет, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя състав на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, както
следва:
Председател:
Валентин Димитров – Кмет на община Генерал Тошево
Заместник-председател
Румен Мунтянов – заместник – кмет на община Генерал Тошево
Секретар
Симеон Иванов – старши специалист ЕИВ
И членове:
1. Д-р Александър Щерев - Управител на МЦ-1 Генерал Тошево
2. Красимир Манолов - Главен инспектор, началник
на РУ „Полиция”
3. Дарин Драгнев - Директор на Дирекция „БТ” гр.
Г. Тошево
4. Стилияна Пелова - Директор на Дирекция „СП” гр.
Г. Тошево
5. Елис Начева - Юрист
6. Алибрям Сали - Кмет на с. Йовково
7. Андреан Симеонов - Кмет на с. Спасово
8. Севджан Асанова - Кмет на с. Присад
9. Юлия Михайлова - Кметски- наместник с. Рогозина
10. Надежда Колева - Н-к Отдел „ОМДС” към Общинска администрация
11. Галина Димова - Н-к Отдел „ССД” към Общинска
администрация
12. Маргарита Великова - Н-к Отдел „КВИ” към Общинска администрация
13. Росица Петрова - Н-к Отдел „СДДСП” към Общинска администрация
14. Йорданка Добрева - Директор на ДГ с. Присад
15. Дияна Калчева - Директор на ДГ с. Василево
16. Мария Господинова - Секретар на НЧ „Светлина-1941”
17. Петя Панева - Директор на ОУ „Хр. Смирненски”
гр. Г. Тошево
18. Стоянка Стойкова - Директор на ОУ „Васил Лев-

ски” с. Преселенци
19. Радка Йорданова – Директор СУ „Н.Й. Вапцаров“
гр. Г. Тошево
20. Кристияна Иванова – Директор ПГЗ „Т. Рачински“ гр. Г. Тошево
ІІ. Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси да осъществява своята
дейност за постигане на следните цели:
1. Гарантиране равно право на човешкото развитие;
2. Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
3. Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални
конфликти;
4. Създаване и развитие на условия, необходими за
българските граждани, принадлежащи към етнически
малцинства, да поддържат и развиват своята култура,
както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно
наследство;
5. Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот
на пълно и ефективно равенство между българските
граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;
6. Постигане на устойчиво и хармонично демографско развитие на основата на утвърдената правителствена политика;
7. Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката за населението и политиката за
устойчивото развитие в областта на здравеопазването,
образованието и науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното
развитие и благоустройството, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на детето и семейството, гарантиране на равенството между половете, поощряване на младежта, интеграция на хората
с увреждания, приобщаване на лица в неравностойно
положение, принадлежащи към етническите малцинства.
ІII. Основни задачи на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси:
1. Да координира дейността и сътрудничеството на
заинтересованите институции в провеждането на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
2. Да съдейства за разработването на общински
мерки и програми в областта на етническите и интеграционни въпроси.
3. Да подпомага Общинска администрация в разработването и провеждането на общинска политика, отнасяща се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на български граждани,
принадлежащи към етническите малцинства, и интетрационните въпроси.
IV. Утвърждава план за работа на Общински съвет за
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за периода 2021 – 2030 година:
І. Заетост и социално подпомагане
1. Повишаване конкурентоспособността на представителите на ромската общност на пазара на труда:
• организиране на обучение за мотивация за активно търсене на работа, за социални умения относно търсене на работа и представяне пред работодател,
и включване в курсове за обучение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
• осигуряване на работа по национални програми за
заетост
Обхват - безработни лица
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация - Дирекция
„Бюро по труда”
2. Подобряване на услугите и улесняване на процеса на обслужване на клиентите
• Продължаване заетостта по НП "Активиране на неактивни лица" на 1 лице като медиатор, подпомагащ
работата на Д „БТ“ с безработни от ромски етнически
произход.
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация - Дирекция
„Бюро по труда”
3. Укрепване на партньорството за по-пълноценно
решаване проблемите със заетостта на ромската общност
• участие на делегиран експерт в работата на Общински съвет по „ЕИВ” към община град Генерал Тошево, представляващ позициите и непосредствената ангажираност на Д „БТ“-Генерал Тошево по проблемите
на ромската общност, свързани със заетостта
• информационни срещи с представители на ромската общност за запознаване с новостите в законодателството в областта на заетостта и пазара на труда,
както и по конкретно интересуващи ги въпроси
• Д „БТ“ Генерал Тошево - активен партньор при реализиране както на национални програми и проекти за
обучение и заетост, засягащи рисковите групи, така и
при разработване и реализиране на такива, чиито инициатори са ромските общности.
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация - Дирекция
„Бюро по труда”
4. Работа с родителите, принадлежащи към ромската общност, с цел превенция изоставянето на новородени деца в специализирани институции.
Срок -Текущ
Текущ
Отговорна институция/организация - Дирекция
„Социално подпомагане”, ЦОП
5. Консултиране и насочване на ромите към Бюра
по труда, с цел включване в национални и оперативни програми към МТСП и насърчаване към икономическа заетост.
Срок -Текущ

Отговорна институция/организация – Дирекция
„Социално подпомагане”
6. Консултиране на ромски семейства за наличните
социални услуги в общността на територията на град
Генерал Тошево и обл. Добрич и при нужда насочване
към ползването им.
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация – Дирекция
„Социално подпомагане”, ЦОП
7. Провеждане на обществена кампания за събиране на хранителни продукти по училищата, организирана от здравните клубове, които ще бъдат предоставени
за Коледните и Новогодишни празници на уязвими групи – деца и ученици.
Срок - Ежегодно - месец - Декември
Отговорна институция/организация – БЧК и БМЧК
8. Реализиране на програмата „Разпределение на
храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – БЧК
9. В организирани мероприятия на БЧК по различни
поводи ще се канят и при тяхно желание да се включват
представители на всички етноси населяващи град и община Генерал Тошево.
Срок - Текущ
Отговорна институция/организация – БЧК
10. Подпомагане с храни, дрехи, обувки, учебни помагала, лекарства, консумативи и др. на крайно нуждаещи се граждани и организирани групи от населението
принадлежащи към небългарския етнос.
Срок - Текущ
Отговорна институция/организация – БЧК
11. По повод чествания и отбелязване на дати от
национален и международен характер в мероприятия
на БЧК ще се включват деца и ученици, принадлежащи
към различните етнически общности при изразено желание от тяхна страна.
Срок - Текущ
Отговорна институция/организация – БЧК
12. Предоставяне на услуги от БЧК за децата от Центъра за обществена подкрепа, съвместно с Община
град Генерал Тошево.
Срок - Текущ
Отговорна институция/организация – БЧК, Община Генерал Тошево
13. Стартиране на дейностите по одобрения проект
на ОС на БЧК по Програма за хората от третата възраст
„Учение през целия живот”.
Срок - по план
Отговорна институция/организация – БЧК
14. Координация между ръководствата на общинските и държавни заведения за социални услуги и дирекция АПИО и УС
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация – ЕСГРАОН,
Община Генерал Тошево
15. Подпомагане на приемни семейства при подготовка на документите за адресна регистрация на децата.
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация – ЕСГРАОН,
Община Генерал Тошево
ІІ. Образование, култура и младежки дейности
1. Обхващане на всички ученици в целодневна форма на обучение в училищата.
Срок -Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, училища
2. Организиране на срещи в ромската общност с родители и деца с цел разясняване необходимостта от
образование.
Срок –Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, Ромски инициативни комитети, Училища
3. Предоставяне на информация на директорите на
учебни и детски заведения за възможностите за кандидатстване по проекти и за допълнително финансиране
на дейности по образователната интеграция на децата
и учениците от етническите общности.
Срок –Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, Ромски инициативни комитети, НПО и
др. обществени организации
4. Включване на деца с различен етнически произход във ваканционната програма на Община Генерал
Тошево и организиране на лятна работа с децата от
ромската общност.
Срок – Ежегодно - По проект
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, училища, ЦПЛР-ЦРД, Общински младежки съвет
5. Професионална ориентация за оптимално добър
избор на професия, успешна социализация на младежите от етническите общности.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Общински
младежки съвет
6. Насърчаване на талантливи деца за пълноценно
участие в образователно-възпитателния процес чрез
включването им в различни проекти, групи СИП, конкурси и фестивали.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, Директори на училища, НЧ „Светлина –
1941”
7. Запазване на културата на етносите в България,
чрез кандидатстване за европейски и национални
средства по различни Оперативни програми.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация –ОУ „Хр.
Смирненски“, СУ „Н. Й. Вапцаров“, ЦПЛР-ЦРД
8. Индивидуална работа с ученици, застрашени от
отпадане от училище. Провеждане на срещи и консултиране на родители, с цел насърчаване редовното посещение на децата на училище и в детските градини.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Училища,
Община Генерал Тошево, Дирекция „Социално подпомагане“

9. Реализиране на Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна
възраст, Модул „Осигуряване на закуска и мляко /чай/
за децата от подготвителните групи за задължителна
подготовка и учениците от І - ІV клас.”
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, Училища, МФ, МОН
10. Организиране честването на Банго Василий ромската Нова година в град Генерал Тошево и села с
компактно ромско население.
Срок – Ежегодно -14 януари
Отговорна институция/организация – НЧ „Светлина – 1941“
11. Честване на 8-ми април - Международен ден на
ромите.
Срок – Ежегодно -8 април
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево
12. Комплектуване на библиотечни документи в помощ и по предложение на институции на регионално и
местно ниво и неправителствени организации, представящи културата на отделните етнически общности
(на различни езици) и спомагащи за повишаване на
грамотността и изграждане на здравните навици.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Читалищни
библиотеки, ЦПЛР-ЦРД, БМЧК, здравни клубове в училищата СУ „Н. Й. Вапцаров”, ОУ „Хр. Смирненски”, ПГЗ
„Т. Рачински”
13. Организиране на културни и образователни прояви, съвместно с училищата в града, Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности, с неправителствени организации и др.,
ориентирани към личностното израстване на младите
хора, към подобряване на здравния статус и здравната
култура сред хора от етническите общности.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Читалищни
библиотеки, ЦПЛР- ЦРД
14. Участие на членове от школите, клубовете, студията и формациите на ЦРД в разнообразни творческите изяви - концерти, театрални спектакли, изложби, фестивали, конкурси, турнири и първенства, в посока на ефективната интеграция на младите хора от
малцинствен произход.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – ЦПЛР- ЦРД
15. Съдействие при организирането на културни
прояви на различните етноси.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево
16. Информиране на обществеността чрез медиите за предстоящи прояви, заложени в Плана за 20212030 г. година на Общински съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционни въпроси - град Генерал Тошево.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, Организации, Институции
ІІІ. Здравеопазване
1. Реализиране на Програма „Превенция и контрол
на ХИВ/СПИН“ на Министерството на здравеопазването чрез провеждане на обучения, кампании, общоградски инициативи, и отбелязване на дати, свързани с болестта.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, ЦПЛР-ЦРД, РЗИ, БЧК, БМЧК, училища –
клуб „Здраве”
2. Организиране и провеждане на здравно - образователни дейности, с лекари специалисти и здравни медиатори в ромските общности, ДГ и училищата в следните направления:
• работа с млади хора - лекции и беседи за нежелана и ранна бременност, контрацепция, превенция на
ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции,
превенция на зависимости;
- работа с граждани - здравословен начин на живот,
рискови фактори и профилактика на социално значимите хронични неинфекциозни заболявания - сърдечно -съдови заболявания, диабет, остеопороза, ракови
заболявания и др., рискови фактори и профилактика
на туберкулозата.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – РЗИ и Община Генерал Тошево
3. Подобряване информираността на ромите относно рискови за здравето им навици и практики, както и
развитие на нагласи за водене на по-здравословен начин на живот чрез организиране и провеждане на обучения по конкретни теми.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – РЗИ, Училища- клуб „Здраве”
4. Дейности по Национална програма за профилактични прегледи с мобилни единици в Община Генерал
Тошево.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – МЦ – Ген.
Тошево
5. Дейности по подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към етническите малцинства в неравностойно положение с фокус към ромските общности. Срок
– Текущ
Отговорна институция/организация – МЦ – Ген.
Тошево, РЗИ, ОССЕИВ, Община Генерал Тошево
IV. Благоустрояване
1. Подобряване на средата, в която се обучават деца
и ученици с различен етнически произход, чрез изпълнението на ремонтни дейности.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, училища, ДГ
2. Благоустрояване на градските улици с преобладаващо ромско и смесено население, и подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалти-
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3. Гарантиране на ефективна защита от актове на
дискриминация, спазване на обществения ред и права
на гражданите, чрез разглеждане на постъпили жалби,
молби и сигнали.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево
V. Приема План за действие на община Генерал Тошево за изпълнение на интеграционните политики за
равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.
VI. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево последващи 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 от Закона за общинска собственост,
чл.24а, ал.5, чл. 37, ал.13 и ал.14 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 2021 година 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:

ране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево
3. Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи
и детски и спортни площадки.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево
V. Обществен ред и права на гражданите
1. Организиране на кампании за разясняване правата на всички граждани и необходимостта от зачитане правата на всички хора, независимо от етническият им произход.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, Ромски организации, БЧК, БМЧК, училища
2. Провеждане на мероприятия, целящи превенцията на престъпността сред децата и младежите, трафика на хора и проституцията.
Срок – Текущ
Отговорна институция/организация – Община Генерал Тошево, МКБППМН, училища, ДГ
идентификатор на
имота КВС

идентификатор на
имота по ККР

НТП

Житен

29444.0.26

29444.40.26

Пасище, мера

7

86.000

Житен

29444.0.75

29444.97.75

Пасище, мера

3

14.000

Изворово

32467.0.37

32467.24.2

Пасище, мера

4

85.000

Изворово

32467.0.47

32467.32.4

Пасище, мера

4

40.000

Изворово

32467.8.2

32467.8.2

Пасище, мера

7

152.000

Малина

46351.0.101

46351.19.101

Пасище, мера

3

110.000

Землище

площ на
имота/дка

категория

Малина

46351.0.67

46351.18.67

Пасище, мера

3

40.000

Малина

46351.0.70

46351.17.70

Пасище, мера

3

3.000

Рогозина

62829.0.71

62829.35.23

Пасище, мера

3

120.000

Сноп

67756.0.11

67756.12.2

Пасище, мера

4

60.000

Сноп

67756.0.48

67756.63.1

Пасище, мера

3

50.000

Чернооково

81219.45.4

81219.45.4

Пасище, мера

4

23.000

Чернооково

81219.50.1

81219.50.1

Пасище, мера

3

52.000

Чернооково

81219.52.11

81219.52.11

Пасище, мера

4

23.000
858.000

стрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, при начални тръжни цени, определена от
оценител, регистриран в Националната камара на независимите оценители в България, както следва:

II.Дава съгласие имотите по т. 1 да бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване, за срок
от 1(една) стопанска година: 2021-2022 на собственици на пасищни селскостопански животни, регипасище, мера категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,55

8,98

8,79

8,50

8,12

7,83

7,16

6,21

делско и екологично състояние, при начални тръжни цени, определена от оценител, регистриран в
Националната камара на независимите оценители
в България, както следва:

III.Дава съгласие, останали ненаети след провеждане на търга по т.2, да бъдат предоставени под
наем, чрез търг с тайно наддаване за срок от 1(една) стопанска година- 2021-2022, на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земепасище, мера категория

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

Цена лв/дка

9,55

8,98

8,79

8,50

8,12

7,83

7,16

6,21

IV.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, Обземлище

№ на имота КРР

№ на имота по
КВС

Конаре

38217.11.106

ПИ 0000053

II. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез
търг с тайно наддаване за стопанската 2021-2022г.,

щински 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 следният имот:
кате гория

НТП

Площ на ПИ дка

III

Лозе

11.650

земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №1, както следва:

Приложение №1
землище

№ на имота КРР

№ на имота
КВС

категория

НТП

площ КРР
дка

Генерал Тошево

14711.168.24

ПИ 168024

ІІІ

нива

6.500

Кардам

36467.111.109

ПИ 000109

ІІ

нива

13.500

Красен

39534.56.12

ПИ 056012

III

нива

14.723

Красен

39534.23.11

ПИ 023011

III

нива

10.004

Лозница

44179.26.1

ПИ 026001

ІІІ

уч. нива

50.000

Лозница

44179.91.24

ПИ 000092

III

б. лозе

45.991

Люляково

44714.12.4

ПИ 012004

ІІІ

уч. нива

31.738

Люляково

44714.11.13

ПИ 011013

ІІІ

нива

18.928

Малина

46351.19.62

ПИ 000062

III

б. лозе

50.000

Преселенци

58181.21.1

ПИ 021001

ІІІ

нива

32.905

Преселенци

58181.31.4

ПИ 031004

ІІІ

нива

49.690

Преселенци

58181.402.391

ПИ 000391

ІІІ

нива

20.523

Преселенци

58181.38.14

ПИ 038014

ІІІ

нива

27.004

Преселенци

58181.129.246

ПИ 000246

ІІІ

нива

14.381

Росен

63046.60.68

ПИ 0000068

V

пуст. необр. земя

3.500

Росица

63094.111.141

ПИ 000065

III

Друг вид поз. имот

62.091

Сноп

67756.69.68

ПИ 069068

ІІІ

нива

7.716

Спасово

68196.38.18

ПИ 038018

ІІІ

нива

20.005
479.199

III.Определя начални тръжни цени за отдаване под
наем на земеделските земи, определени в т. II в размер на 81лв/дка.
IV. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез

търг с тайно наддаване за (3) три стопански години,
считано от стопанска 2021-2022г., земеделски земи
от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение
№2, както следва:

Приложение №2
землище

№ на имота КРР

№ на имота
КВС

категория

НТП

площ КРР
дка

Ал. Стамболийски

00360.8.4

ПИ 008004

ІV

нива

55.255

Ал. Стамболийски

00360.45.20

ПИ 045020

ІІІ

нива

17.379

Ал. Стамболийски

00360.47.9

ПИ 047009

ІІІ

нива

58.431

Ал. Стамболийски

00360.72.7

ПИ 072007

ІІІ

нива

45.407

Балканци

02484.21.77

ПИ 000077

ІІІ

нива

12.129

Горица

18575.103.2

ПИ 103002

ІІІ

нива

10.001

Горица

18575.103.16

ПИ 103016

ІІІ

нива

11.000

Кардам

36467.22.16

ПИ 022016

ІV

нива

21.004

Къпиново

40885.14.18

ПИ 014018

ІІІ

нива

17.731

Сърнино

70634.29.9

ПИ 029009

ІІІ

нива

14.103

Сърнино

70634.66.28

ПИ 066028

ІІІ

нива

10.999

Сърнино

70634.38.78

ПИ 038078

ІІІ

нива

10.039

Сърнино

70634.66.19

ПИ 066019

ІІІ

нива

15.714

Узово

75068.10.16

ПИ 010016

ІІІ

б.лозе

16.400

Узово

75068.18.6

ПИ 018006

ІІІ

нива

8.263
323.855

V. Определя начални тръжни цени за отдаване под
наем на земеделските земи, определени в т. IV в размер на 71лв/дка.
VI. Дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез
търг с тайно наддаване за (5) пет стопански години,
считано от 2021-2022г. поземлен имот с идентификатор №38217.11.106 с. Конаре, категория 3, НТП Лозе, площ 11.650 дка, стар номер 000053, при следните условия:
1. Началната тръжна цена за отдаване в размер на
71лв/дка.
2. Наемната цена за първа и втора стопанска година да бъде в размер на 50% от достигната тръжна цена. За оставащия срок от договора-трета, четвърта и
пета стопанска година, наемната цена да бъде достигнатата тръжна цена.
VII. 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 основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.37в, ал.4 и ал.16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.75б,
ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет Генерал Тошево реши:
I.Дава съгласие за предоставяне на общински имоти, представляващи полски пътища, включени в Заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, за отдаване под наем на
ползващите ги лица за стопанската 2021-2022 година, по цена в размер на средно годишно рентно плащане за съответното землище на територията на Община Генерал Тошево, определена от Областна дирекция „Земеделие” гр. Добрич, както следва:
ЗЕМЛИЩА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РАЗМЕР НА
СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ
Ниви /лв/дка/
Ал. Стамболийски
49.00
Балканци
38.00
Бежаново
63.00
Василево
55.00
Великово
45.00
Вичово
43.00
Ген. Тошево
39.00
Горица
39.00
Градини
39.00
Дъбовик
45.00
Житен
37.00
Зограф
32.00
Изворово
40.00
Йовково
43.00
Калина
46.00
Къпиново
42.00
Кардам
45.00
Конаре
35.00
Краище
47.00
Красен
37.00
Лозница
64.00
Люляково
36.00
Малина
38.00
Огражден
63.00
Петлешково
50.00
Писарово
42.00
Пленимир
48.00
Преселенци
42.00
Присад
41.00
Пчеларово
32.00
Равнец
35.00
Рогозина
43.00
Росен
41.00
Росица
60.00
Сираково
40.00
Сноп
37.00
Снягово
49.00
Спасово
41.00
Средина
43.00
Сърнино
47.00
Узово
39.00
Чернооково
38.00

II.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 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 със заявление на Красимир Киров, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Приема допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
Имот - с. Къпиново - УПИ№ІІ-46, кв. 15
Площ кв.м - 165
Описание - Дворно място
Очаквани приходи/лев - 445.00
ІІ. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Красимир Киров
чрез продажба частта на общината, представляваща:
Дворно място с площ от 165 (сто шестдесет и пет)
кв.м. или 0.1404 ид.части от УПИ № ІІ-46(втори за
планоснимачен номер четиридесет и шести), целият
с площ 1 175 (хиляда сто седемдесет и пет) кв.м., находящо се в кв. 15 (петнадесети) по ПУП на с. Къпиново - частна общинска собственост, съгласно АОС
№4812/21.07.2021г., вписан в Служба по вписвания
гр. Генерал Тошево с вх.рег. №2015/28.07.2021г.,
акт № 154, том IV, при граници и съседи: О.К.17 –
О.К.7, УПИ № ІІІ-45 и УПИ № І-47.
III. Продажбата на имотa по т. IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 445.00 (четиристотин четиридесет и пет)лв., определена от оценител
на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата
на независимите оценители в България.
IV. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия и
сключи договор за продажба на общински имот.
*На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 и ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 167 в., ал.2 от Закона за движение по пътищата Общински съвет Генерал Тошево
реши:
1. Създава Общинска комисия по безопасност на
движение по пътищата към Кмета на община Генерал
Тошево.
2. Общински съвет определя за член/членове на
Общинската комисия по безопасност на движение на
пътищата както следва:
2.1. Георги Николаев Тодоров – общински съветник
2.2. Николай Иванов Костов – общински съветник
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево
последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24, ал.1, т.2 и т.7 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл.19, ал.3, т.3, чл.52, ал.1, и чл.64, ал.1 и ал.4
от Закона за управление на отпадъците, Общински
съвет Генерал Тошево реши:
І.Дава съгласие част от натрупаните средства от
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците, в размер до 2 933.33 лв. с ДДС да бъдат възстановени на Община Генерал Тошево за разработената Програма за управление на отпадъците на територията на община Генерал Тошево 20212027 год..
ІІ.Дава съгласие част от натрупаните средства от
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците, в размер до 1590 лв. с ДДС да бъдат възстановени на Община Генерал Тошево за закупeните
10 броя паркови кошчета за парк „Бойна слава” в гр.
Генерал Тошево.
ІІІ.Дава съгласие част от натрупаните средства от
отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците, в размер на 9955,20 лв. с ДДС да бъдат
възстановени на Община Генерал Тошево за закупените листосмучкач LASKI VD 440/25 и повдигащ механизъм LASKI LZ 200.
ІV. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да
извърши всички нормативно определени действия, в
изпълнение на горното решение.
Продължава на стр.4
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Заседание на Общинския съвет
Продължава от стр.3
*На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:«Нежилищна сграда
(бивш ритуален дом) - ЗОХ и хотелска част (Заведение за хранене с лятна тераса и мотел „Добруджански рай”), помощна сграда и дворно място – поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастралната карта на Генерал Тошево (№200001 по
КВС) – частна общинска собственост съгласно АОС
№598/27.09.2002г., вп. под №79, том ІV, 21.10.2002г.
в СВ Генерал Тошево, при следните условия:
1. Предмет на конкурса е отдаване под наем на
имущество – частна общинска собственост, за извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги.
2. Срок за ползване – 10 /десет/ години.
3. Начална годишна наемна цена –12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без включен ДДС или 15
000 (петнадесет хиляди) лева с включен ДДС.
4. Гратисен период на плащане на наема е 3/три/
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.
6. При неизпълнение на точка 5, Наемателят дължи на община Генерал Тошево наемната годишна цена за първата година.
7. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 1
250(хиляда двеста и петдесет)лева.
8. Критерият за оценка на офертите най – високата предложена цена.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия и
сключи договор за наем.
*На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.125, ал.4 от ЗПФ, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на промени-

те на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137,
ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.46, ал.2
и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на община Генерал Тошево, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема уточнения план на бюджета на Община
Генерал Тошево към 30 юни 2021 г. по прихода и разхода по дейности и параграфи, както следва:
1.1. по прихода – 19 054 926 лв. (разпределени по
параграфи, съгласно Приложение № 1, 2 и 3)
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 10 033 176 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности – 9 021 750 лв.
1.2. по разхода – 19 054 926 лв. (разпределени по
дейности и параграфи съгласно Приложения № 4, 5
и 6)
1.2.1. разходи за държавни дейности – 10 033 176
лв. (Приложения № 4)
1.2.2. разходи за местни дейности – 8 005 102 лв.
(Приложения № 5)
1.2.3. разходи за държавни дейности финансирани
с местни приходи – 1 016 648 лв. (Приложения № 6)
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на
Община Генерал Тошево към 30 юни 2021 г., както
следва:
2.1. по прихода – 7 476 568 лв. (разпределени по
параграфи, съгласно Приложения № 1, 2 и 3)
2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 4 794 536 лв.
2.1.2. приходи за местни дейности – 2 685 032 лв.
2.2. по разхода – 7 476 568 лв. (разпределени по
дейности и параграфи съгласно Приложения № 4, 5
и 6)
2.2.1. разходи за държавни дейности – 4 794 536
лв. (Приложения № 4)
2.2.2. разходи за местни дейности – 2 550 106 лв.
(Приложения № 5)
2.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 131 926 лв. (Приложения № 6)
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за

средства от Европейския съюз на Община Генерал Тошево към 30 юни 2021 г. (Приложения № 7)
*На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген. Тошево за второто тримесечие на
2021г. в размер на 217,00 лв.
*На основание чл.21, ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация
и чл. 104, ал. 1, т.4 и т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I.Отпуска временен безлихвен заем в размер до
320 000 /Триста и двадесет хиляди/ лева от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащанията по проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство“,
BSB1010 Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Договор № MLPDA
68649/13.05.2020 г.“, като срокът за погасяване на
заемите да се определя в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от
31.12.2022 г.
II.Предоставените заемообразно средства на проект „Развитие и популяризиране на общото наследство“, BSB1010, да се отчитат като временна финансова помощ по § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз“.
III.Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5
от Закона за водите и предстоящо извънредно заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация
в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I.Дава мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на
Община Генерал Тошево, да представлява Община Генерал Тошево на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, което ще се
проведе на 08.10.2021г. от 14:00 часа или при невъзможност за провеждането му на същата дата, на определената резервна дата- 13.10.2021 г. от 14.00 ч.
в зала «Европа‘‘ в сградата на Областна администрация Добрич.
II.Упълномощава г-н Валентин Димитров – кмет
на Община Генерал Тошево да гласува на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия,

обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД по представения проект за дневен ред по
съвест, като защитава интересите на гражданите на
община Генерал Тошево.
III.При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет
на Община Генерал Тошево, да вземе участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, общината да се представлява от г-н
Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал
Тошево, като Общински съвет дава мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във
връзка с изразено писмено положително съгласие от
Областния управител на област с административен
център град Добрич, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I.Обявява 8-ми ноември 2021г./понеделник/ за
празничен и неприсъствен на територията на град
Генерал Тошево.
II.Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.45, ал.4 и ал.9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Отменя свое Решение № 7-2 от 02.09.2021г.
*На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА
във вр. с 104, ал. 1, т. 5 и чл.124, ал.1 от Закона за
публичните финанси, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I.Отпуска безлихвен заем в размер на 37 960,00
лева от временно свободни средства от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания на Народно читалище «Дора Габе - 1940» по
проект «Събор на преселението», по Процедура
BG06RDNP001-19.227 МИГ Балчик – Генерал Тошево
– мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 / ПРСР2014-2020г./, подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие „/ВОМР/.
II.Необходимите средства да се осигурят от собствени данъчни приходи § 13-04 «Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин».
III.Предоставените заемообразно средства на проект «Събор на преселението» да се отчитат като временна финансова помощ по § 72-00 „Предоставена
временна финансова помощ“.
IV.Средствата ще бъдат възстановени до
31.12.2022г.
V.Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.

С Решение на Министерския съвет 12 октомври е обявен за
Ден на българската община и местното самоуправление

На своето заседание на
6.10.2021 г. Министерският съвет прие Решение, с което обявява 12 октомври за Ден на
българската община и местното самоуправление. Правителственото решение е взето по
предложение на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ), вносител е Министър-председателят.
Отбелязването на 12 октомври като Ден на българската
община е инициирано от делегатите на III Общо събрание на
НСОРБ, проведено на 18 юни
1998 г. в Благоевград. То е продиктувано от желанието им да
създадат традиция, която да
свързва миналото, настоящето
и бъдещето на местното самоуправление в България. Датата се свързва с публикуването
през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник на Закона за общините и градското управление
- първият законодателен акт,

който регламентира дейността
на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Официализирането на 12
октомври като Ден на българската община и местното самоуправление е признание за
стабилността и авторитета на
местните власти и за активността на Националното сдружение на общините в Република България.
През тази година НСОРБ отбелязва 25 години от своето
създаване. По силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация, сдружението е легитимен
представител на българските
общини пред държавните органи. НСОРБ разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба
на местното самоуправление,
подготвя становища и предложения по проектобюджета на
държавата в частта му за общи-

ните и др. През годините формите за консултации между
местната и централните власт
бяха развити и регламентирани
в редица закони и бе установен
устойчив механизъм за съгласуване с общините на проектите за нормативни актове, касаещи техните правомощия.
Определянето на празника
като Ден на българската община и местното самоуправление
подчертава ролята освен на
кметовете на общини като органи на изпълнителната власт
и техните администрации, както и на общинските съвети като
изразител на волята на гражданите и орган на местното самоуправление.
Идеята за установяване и
разгръщане на местното самоуправление е заложена още в
първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава, приета на 16
април 1879 г. В глава 1, чл. 3 е

записано: „Територията административно се дели на окръжия, околии и общини“.
През 1991 г. новата Конституция на Република България /
чл. 1, ал. 2/ определя, че „Република България е единна държава с местно самоуправление“, а чл. 136 дефинира общината, като „основна административно-териториална единица, в която се осъществява
местното самоуправление„.
Европейската харта за местното самоуправление е ратифицирана със закон от българския парламент през 1995 г.
Година по-късно е ратифициран и Допълнителния протокол
към ЕХМС за правото на участие в делата на местната власт.
През годините местните власти доказаха своята компетентност, работоспособност и
умение да овладяват трудностите, пред които времето ни
изправя.
Календарът на професионалните празници обхваща
значителна част от обществено значимите видове дейност.
Част от датите са избрани според традиционните празници
в националния фолклорен календар, други са обвързани с
чествания на светци, считани
за покровители на даден род
дейност. Някои от професионалните празници са определени неформално с решение на
гилдии, преобладаващата част
от празниците, отбелязващи
армейски професии са определени със Заповед на Министъра на отбраната, но най-значимите – с Решение на Министерския съвет.
Източник: НСОРБ

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* 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.
* ПРОДАВАМ камина „Гергана“ с водна риза и помпа,
монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за
връзка: 0888/67 10 32.
* 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.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка.
Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
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.

