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Коледният дух завладя Генерал Тошево Отворете сърцата си!

Коледните светлини в град
Генерал Тошево отново грейнаха. Мерките около кризата
с COVID-19 не позволиха това
да стане с традиционното и голямо празнично тържество. Но
в студената вечер на 8 декем-

ври с кратка празнична програма, изнесена от децата от
Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца в Генерал Тошево, беше спазена традицията
със запалването на светлини-

те на Коледната елха и украса
в града. Събитието беше уважено от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, председателя на Общинския съвет д-р Яна Бонева и
кметския екип. Въпреки студе-

И през тази година Коледната украса в централната част на град Генерал Тошево
е много хубава и богата.

На 21 декември от 17:30 часа в НЧ „Светлина - 1941“, град
Генерал Тошево, ще се проведе празничен концерт „Коледна
приказка“. Въпреки редицата ограничения, свързани с предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция, през тази година жителите на нашата община ще бъдат
зарадвани с традиционния Коледен концерт. Събитието ще се
проведе при спазване на всички мерки и разпоредби, действащи на територията на страната.
Участие в празничното тържество ще вземат деца от Обединена детска школа, възпитаници от различните класове при
културната институция и самодейните състави.
Заповядайте!

ното време на краткото празнично събитие присъстваха
много малки деца заедно със
своите родители. Радостните
им очички засияха при вида на
красивата коледна елха.
Заедно с грейването на 15
метровата елха бяха запалени и светлините на коледната украса в града. Тази година
в центъра са монтирани нови
греещи орнаменти с коледни
мотиви. По площада и главната улица в града вече блестят
светлинни и фигурални елементи. В атмосферата на коледния дух и вълшебството на
предстоящите коледни и новогодишни празници са озарени и фасадата на сградата на
Общината, и НЧ „Светлина –
1941“. След края на събитието
присъстващите останаха дълго
време за снимки с хубавата коледна украса в центъра на града. Обособено място коледни
снимки е и арката с двата гнома и пощенската кутия, която
се намира близо до входа на
сградата на Общинска администрация. Тя ще остане там през
целия месец декември и всеки
желаещ може да си снима за
спомен с нея.

Цената на хляба в
Добруджа скочи с 20%

Цената на хляба в област Добрич през последните месецдва се е вдигнала с около 1520%. За съжаление, поскъпването може да продължи и след
Нова година, прогнозират производители.
Още през октомври експерти
коментираха, че цената на хляба ще се вдигне до края на годината заради растящите цени
на тока, горивата и пшеницата.
Браншовиците казаха, че поскъпването ще е различно при
различните
производители,
защото някои от фирмите все
още намират резерви в бюджетите си. В област Добрич някои
от хлебарите вдигнаха цените
си в края на август с 5-10 стотинки. Сега в магазините обикновен бял хляб от 600 гр. се
продава за около 1.50 лв., а това го прави най-скъпият хляб,
който българинът някога е ял.
„През август цената на
брашното беше 640 лева за
тон, а към настоящия момент
гони 1000 лева. Токът се увеличи 4 пъти. Нормално е хлябът да поскъпва, макар и не с
такива темпове, като брашното
и ел. енергията. Истината е, че
ако гонехме цените на брашното и тока, трябваше досега хлябът да е станал 2 лева“, комен-

тира пред областните медии
Тошко Няголов – производител
на хляб от град Генерал Тошево и председател на Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите.
По думите му има хлебари,
които са на ръба на оцеляването и не знаят до кога ще могат
да издържат. Някои са намалили производството си и освобождават хора. Част от тях са
се запасили с брашна и продукти за тестените закуски, но и
те са на изчерпване. Производителите на хляб ако не седмично, то на две седмици зареждат брашно. „Аз днес купих
брашно за 930 лв./тон, което е
стара цена, защото е обявена
новата – 980 лв./тон“, каза още
Тошко Няголов. Той за последно повишил цената на неговия
хляб преди седмица.
В момента най-общо цената на хляб от 600 гр. на едро
с ДДС е 1.20 лева, 700-грамовият е 1.30 лева. В магазина
обикновен бял хляб се купува
за 1.50-1.60 лева. В страната,
в някои региони, вече имало и
цени от 2 лева. След Нова година може би ще има още поскъпване на хляба, защото се предвижда брашното да мине 1000
лева за тон.

Преди десетина дни започна ежегодната инициатива на Община Генерал Тошево „Благотворителната Коледа“. Благородната кампания се провежда за 12 поредна година, като основната и цел да
се съберат средства и дарения от местния бизнес
и гражданите. Със събраната сума ще се закупят
продукти за коледни пакети на самотни хора, социално слаби и болни хора, живущи в нашата община.
През миналата година в хубавото начинание се
включиха 47 дарители, а събраната сума надхвърли 7 250 лева. По този начин бяха зарадвани 280
социално слаби хора, самотно живеещи пенсионери и многодетни семейства. В навечерието на
Рождество Христово те получиха хранителни пакети.
Ако имате желание да се включите в акцията,
която дарява надежда покрай един от най-хубавите християнски празници – Коледа, то може да
го направите до 17.12.2021 по следната банкова
сметка:
Община Генерал Тошево
IBAN BG44CREX92608414708700
Плащане / 445100
Токуда банк
Всеки дарител ще получи отчет за изразходването на предоставените средства/продукти, а резултатите от благотворителната кампания ще бъдат оповестени в общинските и областните медии,
както и на сайта на Община Генерал Тошево.

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.

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, град Генерал Тошево започва да се превръща в хъб на
дигитализацията и новите технологии в сферата на образованието в област Добрич.
От миналата седмица учебното заведение е оборудвано с
професионален 3D принтер от висок клас, като по този начин учениците ще имат възможността практически да прилагат и визуализират всичко научено по Интериорен дизайн
и Приложна информатика.
Учениците по Интериорен дизайн прилагат знания и умения за чертане и скициране на различни обекти, а учениците по Приложна информатика програмират нужната последователност от стъпки за 3D принтиране и визуализация на
краен продукт.
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Продължава от бр. 48
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12,
ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.14,
ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Генерал Тошево
реши:
І. Допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2021г., както следва:
Имоти, които ще бъде предоставени под
наем:
№ по ред/Населено място/Квартал/УПИ №/
Площ в кв. м./АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.
1. Село Малина
Кв.10/УПИ №IX/640 кв. м./№3745/
25.03.2014 г., вх. рег. 670, том II, партидна
книга 138, вписан на 26.03.2014 г.
Кв.11/УПИ №II/1 350 кв. м./№3744/
25.03.2014 г., вх. рег. 672, том II, партидна
книга 135, вписан на 26.03.2014 г.
Кв.8/УПИ №IX/480 кв. м./№3748/25.03.2014
г., вх. Рег. №678, том ІІ, партидна книга 137,
вписан на 26.03.2014 г.
Кв.8/
УПИ
№XVI-общ/710
кв.
м./№4808/15.07.2021 г., вх. Рег. №1953, том
ІV, партидна книга 131, вписан на 22.07.2021
г.
Кв.8/УПИ
№V-общ/810
кв.
м./№4734/15.07.2021 г., вх. Рег.№1954, том
ІV, партидна книга 132, вписан на 22.07.2021
г.
2. Село Сираково
Имотът се намира в околовръстния полигон
на селото/2 500 кв. м./№2596/ 08.08.2007
г., вх. рег. 2887, том VIII, партидна книга 41,
вписан на 15.08.2007 г.
3. Село Сърнино
Кв.11/УПИ №XIII/1 245 кв. м./№2678/
02.11.2007 г., вх. рег. 3926, том XI, партидна
книга 40, вписан на 07.11.2007 г.
4. Град Генерал Тошево
Промишлена зона/ПИ№ 2135 1/300 кв.
м./№4193/ 05.07.2017 г., вх. рег. 2077, том IV,
партидна книга 177, вписан на 21.07.2017 г.
Кв.158 индустриална зона/УПИ- IX-2234/ 8
524 кв. м./№3441/ 30.03.2011 г., вх. рег. 45,
том III, вх. рег. №1214/30.03.2011 г.
5. Кв. Пастир
Кв.6/УПИ№IV-44/1
460
кв.
м./№407/23.04.2001 г., вписан под №18, том
III, вх.рег. 1761 от 29.04.2004 г.
6. Село Конаре
Кв.2/УПИ №I/1 310 кв. м./№3729/
20.03.2014 г., вх. рег. 598, том II, партидна
книга 93, вписан на 21.03.2014 г.
Кв.5/УПИ №III-4/1 550 кв. м./№3726/
20.03.2014 г., вх. рег. 600, том II, партидна
книга 95, вписан на 21.03.2014
г.
Кв.9/УПИ №XI–11,12/825 кв. м./№3728/
20.03.2014 г., вх. рег. 593, том II, партидна
книга 90, вписан на 21.03.2014
г.
Кв.9/УПИ №XIV-11/1 400 кв. м./№3727/
20.03.2014 г., вх. рег. 591, том II, партидна
книга 94, вписан на 21.03.2014 г.
Кв.21/УПИ №V-51/1 000 кв. м./№3100/
08.04.2009 г., вх. рег. 1896, том III, партидна
книга 77, вписан на 08.04.2009 г.
7. Село Бежаново
Кв.15/УПИ №XXII/1 310 кв. м./№3722/
20.03.2014 г., вх. рег. 601, том II, партидна
книга 103, вписан на 21.03.2014 г.
Кв.15/УПИ №XXI-12/1 230 кв. м./№3721/
20.03.2014 г., вх. рег. 594, том II, партидна
книга 96, вписан на 21.03.2014 г.
8. Село Къпиново
Кв.9/УПИ№ VI/840 кв. м./№3222/ 23.07.2009
г., вх. рег. 3741, том VII, партидна книга 178,
вписан на 25.09.2009
г.
Кв.9/УПИ№X/800 кв. м./№3224/ 23.07.2009
г., вх. рег. 3744, том VII, партидна книга 181,
вписан на 25.09.2009
г.
Кв.9/УПИ№XI/820 кв. м./№3225/ 23.07.2009
г., вх. рег. 3747, том VII, партидна книга 183,
вписан на 25.09.2009
г.
Кв.9/УПИ№XII/
840
кв.
м./№3226/
23.07.2009 г., вх. рег. 3745, том VII, партидна
книга 182, вписан на 25.09.2009
г.
Кв.20/УПИ
№XIII-65/1
040
кв.
м./№4383/28.06.2019 г., вх.рег. 1840,том IV,
партидна книга 15, вписан на 04.07.2019 г.
9. Село Росица
Кв.73/УПИ №I/1 730 кв. м./№3668/23.09.2013
г., вписан под №189, том VII, вх.рег. 3044 от
24.09.2013 г.
Кв.73/УПИ
№III/1
350
кв.
м./№3661/09.09.2013 г., вписан под №114,
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том VII, вх.рег. 2920 от 10.09.2013 г.
Кв.73/УПИ
№II/2
300
кв.
м./№3660/09.09.2013 г., вписан под №118,
том VII, вх.рег. 2921 от 10.09.2013 г.
Кв.73/УПИ
№VIII/2
600
кв.
м./№3640/23.07.2013 г., вписан под №192,
том VI, вх.рег. 2474 от 26.07.2013 г.
Кв.73/УПИ
№VII/2
360
кв.
м./№3639/23.07.2013 г., вписан под №111,
том VI, вх.рег. 2473 от 26.07.2013 г
Кв.73/УПИ
№VI/1
860
кв.
м./№3638/23.07.2013 г., вписан под №110,
том VI, вх.рег. 2470 от 26.07.2013 г
Кв.73/УПИ
№V/1
760
кв.
м./№3637/23.07.2013 г., вписан под №109,
том VI, вх.рег. 2471 от 26.07.2013 г
Кв.73/УПИ
№IV/2
450
кв.
м./№3636/23.07.2013 г., вписан под №108,
том VI, вх.рег. 2472 от 26.07.2013 г
10. Село Чернооково
Кв.15/УПИ №ХXII/1 751 кв. м./№61/
30.10.1997 г., вх. рег. 5553, том VII, партидна
книга 71, вписан на 27.06.2005 г.
Кв.17/УПИ
№II-30/1
180
кв.
м./№2476/30.05.2007 г., вписан под №9, том
VI, вх.рег. 2117 от 05.06.2007 г
Кв.17/УПИ
№I-30/1
200
кв.
м./№2475/30.05.2007 г., вписан под №8, том
VI, вх.рег. 2116 от 05.06.2007 г
Кв.18/УПИ №VI/1 240 кв. м./№2527/
22.06.2007 г., вх. рег. 2399, том VI, партидна
книга 191, вписан на 29.06.2007 г.
Кв.18/УПИ №IX/1 240 кв. м./№2530/
22.06.2007 г., вх. рег. 2396, том VI, партидна
книга 188, вписан на 29.06.2007 г.
Кв.18/УПИ №X/1 240 кв. м./№2531/
22.06.2007 г., вх. рег. 2395, том VI, партидна
книга 187, вписан на 29.06.2007 г.
Кв.18/УПИ №XI/1 180 кв. м./№2532/
22.06.2007 г., вх. рег. 2394, том VI, партидна
книга 186, вписан на 29.06.2007 г.
Кв.18/УПИ №XII/1 150 кв. м./№2533/
22.06.2007 г., вх. рег. 2393, том VI, партидна
книга 185, вписан на 29.06.2007 г.
Кв.30/УПИ№I-133/1 200 кв. м./№3813/
22.10.2014 г., вх. рег. 2444, том VII, партидна
книга, 21, вписан на 23.10.2014 г.
Кв.1/УПИ
№XX/1
200
кв.
м./№2544/25.06.2007 г.,вх.рег.№2883, том VІ,
партидна книга 175, вписан на 29.06.2007 г.
Кв.1/УПИ
№XIX/1
200
кв.
м./№2543/25.06.2007 г., вх.рег. №2384, том
VІ, партидна книга 176, вписан на 29.06.2007
г.
11. Село Преселенци
Кв.13/УПИ
№II/1
350
кв.
м./№3691/22.11.2013 г., вписан под №99, том
IХ, вх.рег. 3631 от 26.11.2013 г.
Кв.13/УПИ
№I/1
120
кв.
м./№3690/22.11.2013 г., вписан под №98, том
IХ, вх.рег. 3632 от 26.11.2013 г.
Кв.10А/УПИ
№II-271/980
кв.
м./№2481/31.05.200 7г., вх.рег. №2098, том
V, партидна книга 190, вписан на 05.06.2007
г.
Кв.10А/УПИ
№III-271/1
510
кв.
м./№3355/19.03.2010 г., вх.рег. №945, том ІІ,
партидна книга 131, вписан на 24.03.2010 г.
Кв.10А/УПИ
№VIII-271/900
кв.
м./№2484/31.05.2007 г., вх.рег. №2095, том
V, партидна книга 187, вписан на 05.06.2007
г.
Кв.
20/УПИ
№X-111/3
530
кв.
м./№4730/20.01.2021 г., вх.рег. №212, том I,
партидна книга 85, вписан на 12.02.2021 г.
Кв.
20/УПИ
№XII/1
160
кв.
м./№4729/20.01.2021 г., вх.рег. №211, том I,
партидна книга 93, вписан на 12.02.2021 г.
Кв.
20/УПИ
№XIII/1
240
кв.
м./№4728/20.01.2021 г., вх.рег. №210, том I,
партидна книга 86, вписан на 12.02.2021 г.
Кв.
20/УПИ
№XV/725
кв.
м./№4727/20.01.2021 г., вх.рег. №207, том I,
партидна книга 84, вписан на 12.02.2021 г.
12.Село Писарово
Кв.3/УПИ №V-42/1 160 кв. м./№3018/
29.01.2019 г., вх. рег. 465, том I, партидна
книга 101, вписан на 04.02.2009
г.
Кв.3/УПИ №IV-43/1 160 кв. м./№2318/
21.12.2006 г., вх. рег. 68, том I, партидна
книга 14, вписан на 16.01.2007 г.
Кв.9/УПИ
№III/4
920
кв.
м./№3730/20.03.2014 г., вх.рег. №595, том ІІ,
партидна книга 98, вписан на 21.03.2014 г.
Кв.18/УПИ
№XV-общ/1
170
кв.
./№4129/07.02.2017 г., вх.рег. №234, том І,
партидна книга 80, вписан на 08.02.2017 г.
13. Село Спасово
Кв. 59/УПИ№I-снс/865 кв. м./№4059/
23.11.2016 г., вх. рег. № 3395, том VII,

партидна книга 142, вписан на 30.11.2016 г.
Кв. 59/УПИ№II-снс/685 кв. м./ №4060/
23.11.2016 г., вх. рег. № 3392, том VII,
партидна книга 166, вписан на 30.11.2016 г.
14. Село Равнец
Кв.9/УПИ
№Vобщ/800
кв.
м./№4360/20.05.2019 г., вх. рег №1537,
акт125, том III, вписан на 05.06.2019 г.
15. Село Кардам
Кв.53/УПИ№I-озеленяване/11 235 кв.
м./№4278/ 02.10.2018 г., вх. рег. № 2806, том
VI, партидна книга 131, вписан на 05.10.2019
г.
Кв.35/УПИ№I/15 820 кв. м./№4277/
02.10.2018 г., вх. рег. № 2804, том V, партидна
книга 130, вписан на 05.10.2019
г.
Кв.35/УПИ №VI-376/890 кв. м./№4807/
21.06.2021 г., вх. рег. № 1653, акт 39, том IV,
вписан на 28.06.2021 г.
Кв.5/УПИ №II-25/860 кв. м./№4656/
30.06.2020 г., вх. рег. № 1471, акт 134, том III,
вписан на 10.07.2020 г.
Кв.5/УПИ №IV/2 250 кв. м./№4657/
30.06.2020 г., вх. рег. № 1472, акт 135, том III,
вписан на 10.07.2020 г.
16. Село Средина
Имотът се намира в околовръстния полигон
на селото/10 529 кв. м./№4281/ 10.10.2018
г., вх. рег. № 2882, том V, партидна книга 162,
вписан на 18.10.2018 г.
17. Село Житен
Кв.47/УПИ
№V
–
282/1375
кв.
м./№3740/25.03.2014 г., вх.рег. №666, том ІІ,
партидна книга 130, вписан на 26.03.2014 г.
Кв.46А/УПИ №VII - 292 /1230 кв.
м./№3738/25.03.2014 г., вх.рег. №664, том ІІ,
партидна книга 128, вписан на 26.03.2014 г.
Кв.46А/УПИ №VI – 291/1260 кв.
м./№3739/25.03.2014 г., вх.рег. №665, том ІІ,
партидна книга 131, вписан на 26.03.2014 г.
Кв.46А/УПИ №V – 290/1370 кв.
м./№3751/25.03.2014 г., вх.рег. №679, том ІІ,
партидна книга 139, вписан на 26.03.2014 г.
18. Село Пчеларово
Кв.35А/УПИ№ V-общ/1 200 кв. м./№
4443/19.08.2019 г., вх. Рег. 2487, том V, акт
104, вписан на 29.08.2019 г.
19. Село Сноп
Кв.
28/УПИ
№II/1350
кв.
м./№
4806/21.06.2021 г.,вх. Рег. 1652, том №IV, акт
38, вписан на 28.08.2019 г.
20. Село Дъбовик
Кв. 26/УПИ №VI-общ/1 100 кв. м./№
4732/20.01.2021 г.,вх. Рег. 214, том №I, акт
88, вписан на 22.01.2021 г.
Кв. 26/УПИ №IV-общ/1 330 кв. м./№
4731/20.01.2021 г.,вх. Рег. 213, том №I, акт
87, вписан на 22.01.2021 г.
Очаквани приходи за 2021 година – 10
979.92лв.
ІІ. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез
публичен търг с тайно наддаване за срок от
10 (десет) стопански години, считано от
стопанска 2021-2022 на следните поземлени
имоти - общинска собственост:
Имоти, които ще бъде предоставени под
наем:
№ по ред/Населено място/Квартал/УПИ №/
Площ в кв. м./Начална тръжна цена - 80лв/дка
или 0.08 лв./кв. м за 1 /една/ година
1. Село Малина
Кв.10/УПИ №IX/640 кв. м./51.20 лв.
Кв.11/УПИ №II/1 350 кв. м./108.00 лв.
Кв.8/УПИ №IX/480 кв. м./38.40 лв.
Кв. 8/УПИ №ХVI/710 кв. м./56.80 лв.
Кв.8/УПИ №V/810 кв. м./64.80 лв.
2. Село Сираково
околовръстен полигон на селото/2 500 кв.
м./200.00 лв.
3. Село Сърнино
Кв.11/УПИ №XIII/1 245 кв. м./99.60 лв.
4. Град Генерал Тошево
Промишлена зона/ПИ№ 2135/1 300 кв.
м./104.00 лв.
Кв.158 индустр. Зона/УПИ- IX-2234/8 524
кв. м./681.92 лв.
5. Кв. Пастир
Кв.6/УПИ№IV-44/1 460 кв. м./116.80 лв.
6. Село Конаре
Кв.2/УПИ №I/1 310 кв. м./104.80 лв.
Кв.5/УПИ №III-4/1 550 кв. м./124.00 лв.
Кв.9/УПИ №XI–11,12/825 кв. м./66.00 лв.
Кв.9/УПИ №XIV-11/1 400 кв. м./112.00 лв.
Кв.21/УПИ №V-51/1 000 кв. м./80.00 лв.
7. Село Бежаново
Кв.15/УПИ №XXII/1 310 кв. м./104.80 лв.
Кв.15/УПИ №XXI-12/1 230 кв. м./98.40 лв.
8. Село Къпиново
Кв.9/УПИ№ VI/840 кв. м./67.20 лв.
Кв.9/УПИ№X/800 кв. м./64.00 лв.

Кв.9/УПИ№XI/820 кв. м./65.60 лв.
Кв.9/УПИ№XII/840 кв. м./67.20 лв.
Кв.20/УПИ №XIII-65/1 040 кв. м./83.20 лв.
9. Село Росица
Кв.73/УПИ №I/1 730 кв. м./138.40 лв.
Кв.73/УПИ №III/1 350 кв. м./108.00 лв.
Кв.73/УПИ №II/2 300 кв. м./184.00 лв.
Кв.73/УПИ №VIII/2 600 кв. м./208.00 лв.
Кв.73/УПИ №VII/2 360 кв. м./188.80 лв.
Кв.73/УПИ №VI/1 860 кв. м./148.80 лв.
Кв.73/УПИ №V/1 760 кв. м./140.80 лв.
Кв.73/УПИ №IV/2 450 кв. м./196.00 лв.
10. Село Чернооково
Кв.15/УПИ №ХXII/1 751 кв. м./140.08 лв.
Кв.17/УПИ №II-30/1 180 кв. м./94.40 лв.
Кв.17/УПИ №I-30/1 200 кв. м./96.00 лв.
Кв.18/УПИ №VI/1 240 кв. м./99.20 лв.
Кв.18/УПИ №VIII/1 240 кв. м./99.20 лв.
Кв.18/УПИ №IX/1 240 кв. м./99.20 лв.
Кв.18/УПИ №X/1 240 кв. м./99.20 лв.
Кв.18/УПИ №XI/1 180 кв. м./94.40 лв.
Кв.18/УПИ №XII/1 150 кв. м./92.00 лв.
Кв.30/УПИ№I-133/1 200 кв. м./96.00 лв.
Кв.1/УПИ №XX/1 200 кв. м./96.00 лв.
Кв.1/УПИ №XIX/1 200 кв. м./96.00 лв.
11. Село Преселенци
Кв.13/УПИ №II/1 350 кв. м./108.00 лв.
Кв.13/УПИ №I/1 120 кв. м./89.60 лв.
Кв.10А/УПИ №II-271/980 кв. м./78.40 лв.
Кв.10А/УПИ №III-271/1 510 кв. м./120.80
лв.
Кв.10А/УПИ №VIII-271/900 кв. м./72.00 лв.
Кв.20/УПИ №Х-111/3 530 кв. м./282.40 лв.
Кв.20/УПИ №ХII/1 160 кв. м./92.80 лв.
Кв.20/УПИ №ХIII/1 240 кв. м./99.20 лв.
Кв.20/УПИ №ХV/725 кв. м./58.00 лв.
12. Село Писарово
Кв.3/УПИ №V-42/1 160 кв. м./92.80 лв.
Кв.3/УПИ №IV-43/1 160 кв. м./92.80 лв.
Кв.9/УПИ №III/4 920 кв. м./393.60 лв.
Кв.18/УПИ №XV/1 170 кв. м./93.60 лв.
13. Село Спасово
Кв. 59/УПИ№I-снс/865 кв. м./69.20 лв.
Кв. 59/УПИ№II-снс/685 кв. м./54.80 лв.
14. Село Равнец
Кв.9/УПИ №V- общ/800 кв. м./64.00 лв.
15. Село Кардам
Кв.53/УПИ № I/11 235 кв. м./898.80 лв.
Кв.35/УПИ № I/15 820 кв. м./1 265.60 лв.
Кв.35/УПИ № VI-376/890 кв. м./71.20 лв.
Кв.5/УПИ № II- 25/860 кв. м./68.80 лв.
Кв.5/УПИ № IV/2 250 кв. м./180.00 лв.
16. Село Средина
Имотът се намира в околовръстния полигон
на селото/10 529 кв. м./842.32 лв.
17. Село Житен
Кв.47/УПИ №V – 282/1 375 кв. м./110.00 лв.
Кв.46А/УПИ №VII - 292 /1 230 кв. м./98.40
лв.
Кв.46А/УПИ №VI – 291/1 260 кв. м./100.80
лв.
Кв.46А/УПИ №V – 290/1 370 кв. м./109.60
лв.
18. Село Пчеларово
Кв.35А/УПИ№ V-общ/1 200 кв. м./96.00 лв.
19. Село Сноп
Кв. 28/УПИ № II/1 350 кв. м./108.00 лв.
20. Село Дъбовик
Кв.26/УПИ №VI/1 100 кв. м./88.00 лв.
Кв. 26/УПИ №IV/1 330 кв. м./106.40 лв.
ОБЩО: 137 249 кв. м.; 10 979.92лв.
ІІІ. Одобрява начални тръжни цени за
отдаване под наем на поземлените имоти по
т.II в размер на 80 лв./дка или 0,08 лв./кв. м
за 1 /една/ година, определени от оценител
на имоти, вписан в Публичния регистър
на Камарата на независимите оценители в
България.
IV. Възлага на кмета на община Генерал
Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12,
ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал. 9, чл.14.
ал.1, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Генерал Тошево
реши:
І. Допълва Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2021г., както следва:
Имоти, които ще бъде предоставени под
наем:
№ по ред/Населено място/Кв./УПИ/ПИ/
Площ в кв. м./АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.
1. Село Къпиново
Кв.27/УПИ
№I-общ/1
515
кв.
м./№3194/08.07.2009 г., № 22, том VI, вх.рег.
3039, вписан на 13.07.2009 г.
Кв.27/УПИ
№II-общ/830
кв.
м./№3195/08.07.2009 г., № 21, том VI, вх.рег.
3038, вписан на 13.07.2009 г.
Кв.27/УПИ
№III-общ./810
кв.
м./№3196/08.07.2009 г., № 20, том VI, вх.рег.
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3037, вписан на 13.07.2009 г.
Кв.27/УПИ
№IV-общ/870
кв.
м./№319/08.07.2009 г., № 19, том VI, вх.рег.
3036, вписан на 13.07.2009 г.
2. Село Красен
39534.81.30/839 кв. м./№4917/ 12.11.2021
г., вх. рег. 2902, том VII, акт 79, вписан на
15.11.2021 г.
39534.81.31/894 кв. м./№4918/ 12.11.2021
г., вх. рег. 2903, том VII, акт 80, вписан на
15.11.2021 г.
3. Село Кардам
Кв.14/УПИ №XV-314/920 кв. м./№4905/
01.11.2021 г., вх. рег. 2876, том VII, акт 58,
вписан на 11.11.2021 г.
Очаквани приходи за 2021 година – 534.
24лв.
ІІ. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез
публичен търг с тайно наддаване за срок от
10 (десет) стопански години, считано от
стопанска 2021-2022 на следните поземлени
имоти - общинска собственост:
№ по ред/Населено място/Кв./УПИ/ПИ/
Площ в кв. м./Начална тръжна цена – 80 лв./
дка или 0.08 лв./кв. м. за 1 /една/ година
1. Село Къпиново
Кв.27/УПИ №I-общ/1 515 кв. м./121.20 лв.
Кв.27/УПИ №II-общ/830 кв. м./66.40 лв.
Кв.27/УПИ №III-общ./810 кв. м./ 64.80 лв.
Кв.27/УПИ №IV-общ/870 кв. м./ 69.60 лв.
2. Село Красен
39534.81.30/839 кв. м./67.12 лв.
39534.81.31/894 кв. м./71.52 лв.
3. Село Кардам
Кв.14/УПИ №XV-314/920 кв. м./73.60 лв.
Общо: 534.24 лв.
ІІІ. Одобрява начални тръжни цени за
отдаване под наем на поземлените имоти по
т.II в размер на 80 лв./дка или 0,08 лв./кв. м
за 1 /една/ година, определени от оценител
на имоти, вписан в Публичния регистър
на Камарата на независимите оценители в
България.

Заседание на Общински съвет

IV. Възлага на кмета на Община Генерал
Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8,
ал.9 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 Спасово - сондажен кладенец с
диаметър 1м. и дълбочина 80 м., находящ се в
поземлен имот с идентификатор 68196.57.11
по кадастралната карта и кадастралните
регистри на село Спасово, община Генерал
Тошево, общинска собственост, съгласно АОС
№4835/14.09.2021г.
2. Село Преселенци - кладенец с каменна
зидария с дълбочина - 55м., диаметър 2м., находящ се в УПИ №IX-общ. в кв.6 по
ПУП на село Преселенци, община Генерал
Тошево, общинска собственост, съгласно АОС
№4836/20.09.2021г.
* 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 „Петров- Агропродукт“ООД,
ЕИК 124573011, с управител Петър Д. Петров
за разрешаване изработването на Подробен
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП
- ПП) във връзка с изграждане на обект
„КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV, присъединена към
ВЕЛ провеждане на процедура за определяне
на трасе за изграждане на въздушен
електропровод от ВЕЛ 20kV „ОКС от П/С
110/20Kv “Генерал Тошево“ в ПИ 14711.61.81
по КК на гр. Генерал Тошево, обл. Добрич.
II. Дава право на прокарване на
електропровода през засегнатите имоти

общинска собственост.
III. Възлага на кмета на Община Генерал
Тошево да извърши последващите, съгласно
закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА
и съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет
Генерал Тошево РЕШИ:
I. Одобрява ПУП - ПП за „Изграждане
на кабелна линия НН 1 kV за нуждите на
стационарна контролна единица АУЗПТ/
СКТ №1051 на Път II-29, „Кардам-Генерал
Тошево“ км.77+740, част от електронна
система за събиране на таксите за ползване
на републиканската пътна мрежа на база
изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална
маса над 3,5 (Тол) и на база време за леки
автомобили с обща технически допустима
максимална маса до 3,5т. (електронна
винетка)“.
II. Възлага на кмета на Община Генерал
Тошево да извърши последващите, съгласно
закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и
чл.125, ал.4 от ЗПФ Общински съвет Генерал
Тошево реши:
І. Общински съвет Генерал Тошево приема
информация за актуализирано разпределение
на промените на приходите по бюджета
на Община Генерал Тошево през третото
тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение
№ 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема
информация за актуализирано разпределение
на промените на разходите по бюджета
на Община Генерал Тошево през третото
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
третото тримесечие на 2021 г. съгласно
Приложение № 3 и Приложение № 4.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2
от Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на община Генерал Тошево Общински съвет
Генерал Тошево реши:
I. Приема бюджетна прогноза за местни
дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2022 – 2024 г. съгласно Приложение
№
* На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА
Общинският съвет град Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите за командировка на
Кмета на Община Генерал Тошево за третото
тримесечие на 2021г. в размер на 224,00 лв.
* На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23
от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие Община Генерал Тошево
да осигурява 1 500,00 /хиляда и петстотин/
лева за „Благотворителна Коледа 2021 г.” за
закупуване на трайни хранителни продукти,
които да се предоставят на крайно нуждаещи
се жители на общината.
II. Средствата са предвидени в дейност
2122 „Общинска администрация“, § 4214
„Обезщетения и помощи по решение на ОбС“.
III. 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, Общински съвет
Генерал Тошево приема Етичен кодекс на
общинските съветници от Общински съвет
Генерал Тошево.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

ИЗБОР НА КОЛЕДНО ДЪРВО:
Докато подготвяте коледна
украса тази година, погрижете се за пожарната безопасност!
Малко пламъче, достигнало
до елхата, твърде бързо прераства в сериозен пожар!
ИЗБОР НА КОЛЕДНО ДЪРВО:
- Избирайте елхи със свежи
иглички, които няма да падат,
когато бъдат докоснати!
ПОСТАВЯНА НА КОЛЕДНОТО ДЪРВО:
- Преди да поставите стеблото в стойката, отрежете
3-5см от основата, която вероятно е изсъхнала!
- Уверете се, че елхата е
на поне 80 см. разстояние от
източници на запалване като камини, радиатори, свещи,
вентилатори, лампи и други!
- Уверете се, че елхата не
възпрепятства изхода!
- Поставяйте вода в стойката всеки ден – добре поливаното дърво трудно ще се възпламени.
УКРАСЯВАНЕ НА КОЛЕДНОТО ДЪРВО:
- Използвайте лампички,
които са конкретно за елха и
са сертифицирани като безопасни!
- Сменете всеки наниз от
лампички с износени или скъсани кабели или разхлабени
връзки! Спазвайте инструкциите на производителя!
- Никога не използвайте
свещички за декорация на елха!
- Винаги изключвайте лампичките върху дървото, когато си лягате или излизате навън!
ФАКТИ:
- Един на всеки три пожара с коледно дърво са в следствие на проблем с електричеството;
- Въпреки че пожарите,
тръгнали от елха, не са обичайна практика, когато въз-

никнат, са доста сериозни;
- Източник на топлина, разположен твърде близо до елха, причинява един на всеки
четири пожара.
СЛЕД КОЛЕДА:
Изхвърлете елхата след Коледа или когато изсъхне!
Сухата елха крие пожарна опасност и не трябва да
се държи вкъщи, в гаража или
мазе!
Приберете външните светлинни украси, за да предотвратите опасност и за да ги
запазите за по-дълго!
БЕЗОПАСНОСТ ПО ВРЕМЕ
НА ГОТВЕНЕ:
Готвенето събира семейство и приятели на едно място. То осигурява поле за изява
и творчество и може да бъде
много разтоварващо…
Но дали подозирате, че оставени без надзор работещи
готварски печки и котлони са
една от най-честите причини
за възникване на битови пожари?
ГОТВЕНЕ С ПОВИШЕНО
ВНИМАНИЕ:
- Бъдете на щрек! Ако Ви се
спи, уморени сте или сте употребили алкохол, не започвайте да готвите!
- Останете в кухнята, когато пържите, печете, варите
или изпичате храна!
- Когато пържите, печете,
варите храна я наблюдавайте редовно и не напускайте
помещението, докато храната се приготвя! Използвайте
таймер, за да Ви напомня, че
готвите!
- Поставете всичко, което
може да се запали – кухненски ръкавици, дървени прибори, опаковки за храна, кърпи или завеси далече от котлоните!
В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВЪЗНИКНЕ
МАЛЪК ПОЖАР И РЕШИТЕ ДА
ГО ГАСИТЕ:
- При пожар върху котлона

– задушете пламъците като
поставите капак, изключете
котлона и оставете така докато изстине!
- При пожар във фурната –
изключете фурната и не отваряйте, докато не изстине!
АКО ИМАТЕ КОЛЕБАНИЯ
ДАЛИ ДА ГАСИТЕ ПОЖАРА
САМИ:
- Излезте навън! Когато напускате помещението, затворете след себе си, за да ограничите разпространението!
- Когато излезете на безопасно място, позвънете на
телефона за спешни повиквания – 112 и съобщете за
пожара!
ФАКТИ:
- Водещата причина за пожари в кухнята е оставени
без наблюдение включени
кухненски уреди!
- Повечето пожари в кухнята започват от котлона!
ГОТВЕНЕТО И ДЕЦАТА:
- Определете „зона без деца” около печката на поне 80
см. разстояние и място, където горещите храни и напитки се готвят/престояват!
ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОТ
ПРЕЗ ЗИМНИТЕ ПРАЗНИЦИ:
Зимните празници са време, когато семейството и
приятелите се събират заедно, но също така е и период
от годината с повишен риск
от пожари. Спазването на
няколко правила ще Ви осигури спокойно и пожаробезопасно посрещане на празниците.
ПРАЗНИЧНАТА УКРАСА:
- Бъдете внимателни с
празничната украса! Изберете огнеустойчива и неразпространяваща горенето!
- Пазете запалените свещи далеч от украсата и други
възпламеними предмети!
- Някои лампички са само за вътрешна или само за
външна украса, но не и за

двете. Внимавайте!
- Махнете всеки наниз от
лампички с повреден кабел
или с прекъснати връзки!
Спазвайте инструкциите на
производителя за брой лампички на един наниз, за правилно поставяне и свързване
на отделните нанизи!
- Използвайте скоби, а не
пирони за поставяне на лампичките, за да не се повреждат кабелите!
- Уверете се, че декорацията не възпрепятства изхода!
ПОСРЕЩАНЕ НА ПРАЗНИКА:
- Уверете се, че гостите Ви
знаят как да напуснат безопасно жилището Ви в случай
на пожар/инцидент!
- Пазете децата и домашните любимци от горящи свещи!
- Дръжте кибрити и запалки на високо и заключени!
- Стойте в кухнята, ако готвите на котлона!
- Помолете пушачите да пушат навън. Напомняйте им да
държат в себе си кибритите и
запалките, за да не могат децата да ги достигнат!
- Осигурете големи и дълбоки пепелници! Поставете
на дъното им вода!
ФАКТИ:
- Два от всеки четири пожара с коледна украса започват от запалена свещ!
- Около половината пожара
с коледна украса са причинени от близко разположен източник на запалване!
ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ НАВЪН ИЛИ ПРЕДИ ЛЯГАНЕ:
- Изгасете свещите, когато излизате от стаята или си
лягате!
- Спрете декоративните
лампички, когато излизате
навън или си лягате!
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ УПОТРЕБА НА СВЕЩИ:
Свещите може да са много

красиви за гледане, но също
така могат да бъдат и много
опасни – те са възможна причина за битови пожари и дори загуба на човешки живот.
Не забравяйте – свещта е с
открит пламък, а това означава, че тя може много бързо да възпламени горим материал, попаднал в близост
до нея.
ВНИМАВАЙТЕ СЪС СВЕЩИТЕ:
- Изгасете всички свещи,
когато си лягате или излизате от помещението!
- Поставяйте свещта на минимум 30см от всичко горимо!
- Помислете над това да
използвате безпламъчни свещи – те изглеждат и миришат
като истински свещи!
КОГАТО ПАЛИТЕ СВЕЩ,
УВЕРЕТЕ СЕ:
- Използвате свещници,
които са стабилни и няма
лесно да се преобърнат!
- Поставяте свещника на
надеждна и подредена повърхност!
- Палете свещите внимателно! Пазете косата си и широките дрехи от пламъка!
- Не оставяйте свещта да
изгори докрай! Изгасете я,
преди да е достигнала твърде близо до свещника!
- Никога не палете свещ,
ако в дома Ви се използва
кислород!
- Пригответе си фенер или
осветление, захранвано с батерии в случаите, когато в
дома ви токът спре! Не използвайте свещи!
ФАКТИ:
- Декември е месецът с
най-много пожари, започнали от свещ;
- Приблизително една трета от пожарите поради свещ
възникват спалнята;
- Повече от половината пожари, започнали от свещ,

възникват, когато има горими материали в близост до
свещта.
ДЕЦАТА И СВЕЩИТЕ:
Никога не оставяйте децата сами в стая с горяща свещ!
Дръжте кибрити и запалки на
високо, в заключващи се шкафове, далеч от обсега на децата!
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ УПОТРЕБА НА ФОЕРВЕРКИ:
Фоерверките се използват често за отбелязване на
празници и специални събития, но те не са безопасни в
ръцете на обикновения потребител. Всяка година има
много изгорени и пострадали
от фоерврки. Можете да се
наслаждавате на фоерверките безопасно, ако спазвате
няколко прости съвета:
БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ:
- Пазете се! Ако искате да
видите фоерверки, отидете
на публично шоу, подготвено
от специалисти!
- Не използвайте любителски фоерверки!
- Не изпускайте от око децата при събития с фоерверки!
ФАКТИ:
- Най-висок риск от наранявания от фоерверки има за
деца от 0 до 4 г., следвани от
децата на 10-14 г.!
- Около 40% при нараняванията при употреба на фоерверки се дължат на бенгалския огън!
ФОЕРВЕРКИ ЗА МАСОВА
УПОТРЕБА:
Не се препоръчва използването на фоерверки от отделните потребители. В това число влиза и бенгалският
огън. Дори бенгалският огън
е достатъчно горещ да предизвика трета степен изгаряния!
Районна служба "ПБЗН" град Генерал Тошево
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На основание Заповед №231/10.12.2021г. на Административния ръководител - Председател на Районен съд – Генерал Тошево е обявен конкурс
за назначаване на 1 щ. бр. съдебен служител на длъжността „Системен администратор“ в Районен съд – Генерал Тошево

1. Описание на длъжността:
Подпомага административния ръководител
и административния секретар във въвеждането и поддържането на информационните и
компютърните системи в съда. Поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите
от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата.
Минимален размер на основната заплата –
1 405 лв.
Минимален ранг за длъжността - V ранг - 60
лв. На съдебния служител се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Общи изисквания: Кандидатите трябва
да отговарят на изискванията за заемане на
длъжността съгласно чл. 340а, ал.1 от Закона
за съдебната власт. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал.2 от Закона за съдебната власт и чл. 137 от Правилника за администрацията в съдилищата.
2.2. Минимални нормативно определени и
специфични изисквания за заемане на длъжността :
1. Да е български гражданин, гражданин на
друга държава-членка на Европейския съюз, на
друга държава-страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство или
на Конфедерация Швейцария;
2. Да е навършил пълнолетие;
3. Да не е поставен под запрещение;
4. Да не е осъждан на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер;
5. Да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
6. Да има завършено висше образованиеминимална образователно квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в едно от следните професионални направления:
информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост. Професионален опит - не по-кратък от 3 години в посочените по-горе професионални направления; отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи; експертни
познания в системната и мрежовата администрация;
7. При заемане на длъжността да не се окаже в йерархическа връзка на ръководство и
контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина
по права линия без ограничения, по съребрена
линия до четвърта степен включително или по
сватовство до четвърта степен включително;
8. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, тър-

говски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация;
9. Да не е съветник в общински съвет;
10. Да не заема ръководна или контролна
длъжност в политическа партия;
11. Да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
12. Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия;
13. Много добри познания по стилистика,
правопис, граматика и пунктуация;
14. Висока степен на организираност и мотивация, умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, самодисциплина, лоялност и инициативност; готовност за поемане на извънредна работа;
15. Познаване на нормативната уредба относно организацията и работата на администрацията в съдилищата – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на
съдебните служители;
16. Общи познания за организацията и основите принципи на работа на съдебната власт.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
3.1. Заявление за участие по образец /изрично пълномощно в случай, че не се подава
лично от кандидата/;
3.2. Професионална автобиография /по образец;
3.3. Заверено копие от диплом за завършено образование;
3.4. Декларация относно обстоятелствата по
чл. 340а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната
власт /по образец /;
3.5. Декларация/съгласие за обработване на
личните данни, съгл. Регламент (ЕС)2016/679
/по образец/ ;
3.6. Заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и
професионален опит;
3.7. Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;
3.8. Документ, че кандидатът не страда от
психически заболявания – оригинал;
3.9 .Свидетелство за съдимост – оригинал;
3.10. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, копие
от документи, представени по желание от кандидата за придобити други квалификации, за
владеене на чужди езици, препоръки от предишни работодатели.
Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.
Представените копия на документите трябва да бъдат саморъчно заверени с гриф „Вяр-

но с оригинала” и подпис на лицето.
4. Начин на провеждане на конкурса:
4.1. Конкурсът се провежда от комисия, чиито членове се определят със заповед, съобразно чл. 139 от Правилника за администрацията
в съдилищата. Комисията заседава в пълния си
състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протоколи, които се подписват от всички членове.
4.2. Конкурсът се провежда в два етапа:
- първи етап – разглеждане на постъпилите
заявления и представените документи от конкурсната комисия
- втори етап – писмен изпит-тест и събеседване.
5. Първи етап:
5.1. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали
са представени всички необходими документи
и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността. До
участие в следващия етап се допускат единствено кандидатите, представили всички изискващи се документи и отговарящи на изискванията, посочени в т. 3 от обявата.
5.2. Комисията взема решение относно допускането за по-нататъшно участие в конкурса
и изготвя протокол, съдържаш списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати, с посочване съответните основания за недопускане. Определя датата, началният час и мястото
за провеждане на следващия етап от конкурса
и ги обявява едновременно с обявяването на
списъците. Датата на втория етап не може да
бъде по-рано от 14 календарни дни от оповестяването на списъците.
5.3. Обявяването на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати става не по-късно от 7 /седем/ календарни дни след изтичане
на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса на общо достъпно място по т.11
от настоящото обявление и на интернет страницата на съда едновременно с датата, мястото и часа на провеждане на следващия етап.
5.4. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в 7-дневен срок от обявяването
на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в 3-дневен срок от получаване на жалбата. Жалбата
не спира конкурсната процедура.
5.5. Когато няма допуснати кандидати за
обявената длъжност, председателят на съда с
писмена заповед прекратява конкурсната процедура.
6. Втори етап:
6.1. Кандидатите за длъжността „Системен
администратор“ решават писмен тест, целящ
да провери знанията им в областта на инфор-

„Спортбаскет – ГТ“ с поражение от лидера в ББЛ
Отборът на „Спортбаскет –
ГТ“ допусна трето поражение
в шампионата на източната
„Б“ Група в ББЛ. Това се случи
през отминалия уикенд, когато възпитаниците на треньора
Стойо Стоев загубиха от лидера в групата „Ънстопабъл
Б“ (Добрич) s 51:79.

Баскетболистите от Генерал Тошево видимо бяха респектирани от своя опонент и
не влязоха много убедително
в двубоя. Това позволи на добричкия тим на поведе с 23:15
след първите 10 минути игра.
Тази преднина даде необходимата доза увереност на мом-

четата от „Ънстопабъл Б“ и до
края на двубоя те не изпуснаха инициативата. До почивката разликата набъбна на 10
точки, а след паузата обстановката на игралното поле не
се промени и „Спортбаскет –
ГТ“ допусна трета загуба в лигата.

Баскетболистите на „Спортбаскет – ГТ“ отстъпиха на лидера в шампионата
„Ънстопабъл – Б“ (Добрич).

Поражението на нашите баскетболисти може да се
обясни отчасти и с изключително лошата успеваемост
при стрелбата. С 21 успешни от 72 опита от зоната на 2
точки и едва 2 успешни от 19
опита за тройка, подобна среща няма как да бъде спечелена. За съжаление под обичайното си ниво на паркета бяха
и Живко Желев, който завърши с 14 точки и Пламен Николов, реализирал едва 6. Добър
мач изигра капитанът Йордан
Стоев, който добави 11 точки
за своя тим.
Въпреки че момчетата на
Стойо Стоев определено няма ден, то трябва да се отдаде
заслуженото и на техния опонент, който е убедителен лидер в групата с пълен актив от
точки, след 6 победи от 6 двубоя. Отборът на „Ънстопабъл
Б“ е редовен участник в първенството, а от такива срещи дебютантите от „Спортбаскет – ГТ“ могат да извлекат
само позитиви. До момента те
се представя сравнително успешно в своя първи сезон при
мъжете в ББЛ, като във временното класиране на своята
група заемат 5 място (от 8 отбора), с актив от 3 победи и 3
загуби.

мационните технологии, както и относно организацията и дейността на администрацията в
съдилищата, общи познания за структурата и
работата на съдебната власт.
6.2. За всеки верен отговор от теста кандидатът получава по 1 точка. При събеседването
всеки член от комисията оценява кандидата по
точкова система от 1 до 10. Крайният резултат за всеки кандидат се формира като сбор
от точките получени от теста и събеседването
на всеки от членовете на комисията.
6.3. За този етап от конкурса комисията изготвя протокол, който се обявява на общодостъпно място по т. 11 от Обявлението и на интернет страницата на съда.
7. Класиране и обявяване на крайните резултати от конкурса:
7.1. Класирането на кандидатите се извършва въз основа на крайния резултат на всеки от
тях, който представлява сбор от получените
точки от втори етап на конкурса.
7.2 За резултатите от конкурса, комисията
по провеждането му съставя протокол с крайния резултат от конкурса на всеки кандидат,
определен по реда на т.7.1 и класира успешно
издържалите конкурса.
8. Протоколът от крайния резултат на конкурса се публикува на интернет страницата
на съда и се съобщава на участниците в него в
3-дневен срок от провеждането му .
9. С класирания на първо място кандидат
се сключва споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна характеристики, съобразена с типовите длъжностни характеристики на съдебните служители в администрацията на съда.
10. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно
на адрес: гр.Генерал Тошево, ул.”Опълченска„
№1, Районен съд, „Регистратура“ , ет.I, стая №
102, срещу вх. №, всеки работен ден от 9.00
часа до 17.00 часа в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса.
Копие на типова длъжностна характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на
всеки кандидат при подаване на документите.
Формуляри на заявление за участие и декларации могат да бъдат изтеглени от интернетстраницата на Районен съд - Генерал Тошевоhttps://gtoshevo-rs.justice.bg/.
За повече информация на тел.0883265103
11. Всички съобщения и информация във
връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на съда - https://gtoshevo-rs.
justice.bg/ и на таблото за обявления на съда,
намиращо се във фоайето на сградата на съда,
в град Генерал Тошево ,ул. ”Опълченска „ №1.

ПОКАНА

за Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН
КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“ град Генерал Тошево
Сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА
ТЕЖЕСТИ „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“, на основание ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се състои
на 29.01.2022 г. от 10:00 часа по седалището на сдружението, а
именно на адрес град Генерал Тошево, ул. “Хан Крум“ №18.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на нови и освобождаване на досегашни членове
на Сдружението;
2. Избор на Председател, Управителен съвет на Сдружението;
3. Избор на Контрольор на Сдружението;
4. Разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището на сдружението всеки работен ден и ще
бъдат предоставени при поискване на лицата.
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и Устава,
събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
На 17 декември (петък) от 16:00 часа в зала „Дора Габе“
на Община Генерал Тошево ще се състои премиерата на книгата „Юнаци, лека нощ“, на документалистът и писател Михаил NOMAD Кунчев. Преди три години той открива и възстановява изоставения гроб на патрона на нашия град – генерал Стефан
Тошев. След това заедно с други негови съмишленици намират,
почистват и възстановява занемарените гробове на над сто български военни дейци. Това, което Михаил Кунчев разбира е, че
освен костите на юнаците ни, в тази пръст са погребани напълно забравени от десетилетия, а дори и никога неразказани истории за доблест, чест и достойнство.
Тази книга е точно това – учебник по мъжество и ще бъде
представена пред обществеността в нашия град – носещ името
на генерал Стефан Тошево, откъде започва всичко. Авторът ще
разкаже интересни моменти от създаването на произведението
и ще запознае публиката с неизвестни факти за някои от найголемите военни герои на България.
Присъствие – при строго спазване на всички противоепидемични мерки. Заповядайте!

