ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК * ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ЦЕНА 0,30 ЛЕВА

Адрес на редакцията: гр. Генерал Тошево, сграда на Общината, стая 402, ет. 4, тел. 05731 2020 вътр. 44;
www.generaltoshevo.bg; E-mail: mail@toshevo.org; dobrujanski_glas@toshevo.org
Главен редактор - Адриан Добрев
Ръкописи и снимки не се връщат. Авторите сами носят отговорност за изнесените факти.
Анонимни материали не се публикуват.

ГОДИНА LXIII

БРОЙ 50 (3803)

21 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Интервю с Даниела Стоянова
– управител на
ЦОП – град Генерал Тошево
стр. 4

"Заедно можем
да продължим“
стр. 2

Спортни
новини
стр. 4

„Благотворителна Коледа“ 2021

За 12 поредна година Община Генерал Тошево инициира кампанията Благотворителната Коледа 2021.
Сумата, събрана тази година, е в размер на 8 700 лв., а трима от дарителите осигуриха пакети с яйца,
ябълков сок и брашно за нуждаещите се. Общо 290 жители на общината получиха пакети, които включваха: яйца, брашно, ябълков сок, олио, макарони, ориз, леща, боб, пастет, захар, вафли, халва, локум,
кори за баница, мандарини, кашкавал и салам.
Тази година в благородната акция на Община Генерал Тошево се включиха 56 дарители – фирми, кооперации и физически лица. Всички те ще получат отчет за изразходваните средства.
Ето и фирмите и физическите лица, които дариха тази година:
Община Генерал Тошево
Арутюн Овсепян
Георги Николаев, гр. Ген. Тошево
Дарител 2 – пожелал анонимност
Олег Кувардин
Васил Василев, с. Малина
Дарител 3 – пожелал анонимност
Игор Симонов
ЕТ „Мирослав Славов“, с. Пчеларово
Дарител 4 – пожелал анонимност
АС, Сашо Ставрев, с. Пчеларово
ЗП „Вичо Великов“, с. Пчеларово
БЧК – Генерал Тошево
„Дъга Апостол“ ЕООД, гр. Добрич
Димитър Катранджиев, с. Спасово
д-р Яна Бонева, гр. Ген. Тошево
„Естер ойл Начеви“, гр. Ген. Тошево
„Белдас“ ООД, с. Къпиново
Митка Тодорова
Дарител 25 – пожелал анонимност
Дарител 44 – пожелал анонимност
„Триада ГТ“ООД
Димитър Николов, гр. Варна
„Левал“ ЕООД
„Савов – Росица“ ЕООД, с. Росица
ПТК „Люляк“, с. Люляково
„Агро Сип“ ООД, с. Дъбовик
„Калояница“ ООД, гр. Ген. Тошево
Младенка Паунова
Росен Ганев, с. Къпиново
Костадин Костов, с Пчеларово
Мария Димитрова
ЛУЛИС МЕЛ – БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
„Братя Добреви“ ЕООД, с. Пчеларово
ЕТ „Я. Г. Димов“
ПТК „Плодородие“, с. Малина
ЕТ „Кардам – Запад – Петър Стоянов“,
Дарител
31
–
пожелал
анонимност
„АГРИ. СС“ ЕООД, гр. Ген. Тошево
с. Кардам
Дарител
32
–
пожелал
анонимност
Ганка Феодорова
Сийка Желева, гр. Генерал Тошево
Адриана
Аврамова
„Агро Житен“, с. Житен
Синдикална организация при ТП - ДГС,
„Терра
комерс“,
гр.
Ген.
Тошево
ЕТ „Божур”, гр. Генерал Тошево
гр. Ген. Тошево
ЕТ
„Пола
–
Илия
Стоянов“,
с.
Кардам
„Пол аграр кампани“, с. Красен
„Ксинто“ ЕООД, с. Калина
ПКК „Красен“, с. Красен
Росица Стоянова, гр. Ген. Тошево
Владимир Витанов, с. Калина
Храм „Св. Вмчк Димитър“, с. Средина
Катюша Димитрова, гр. Ген. Тошево
„Геотерм“ АД, гр. Генерал Тошево

Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево:

Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
Поздравявам ви с настъпващите коледни и новогодишни празници.
Традицията повелява на Бъдни вечер да бъдем заедно със своите семейства. Да посрещнем с деца и внуци, с приятели и близки Рождество Христово.
Нека в тази светла нощ в домовете ни присъстват вярата и любовта, от които да почерпим
сили за онова, което ни предстои, а сърцата ни
да бъдат изпълнени с топлина, за да осмислим
света на околните!
Светли рождественски празници!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Изпращаме тежка, но успешна година, благодарение
на значими проекти и осигурена подкрепа за хората

Преди седмица кметът на
Община Генерал Тошево Валентин Димитров беше гост
на Медийна група „Добруджа“. Пред журналистката
Галина Бозукова той говори
за отминаваща 2021 година
и призна, че тя е била много тежка, но въпреки това успешна за Общината.
„Годината навсякъде беше
много трудна. В условията на
covid криза смятам, че ние
се справихме добре. Успяхме
да реализираме няколко значими инфраструктурни проекти, а по различните социални проекти и чрез предлаганите от нас социални услуги обгрижихме голям брой
граждани, които се нуждаеха от подкрепа. Според мен
социалните проекти в тази тежка здравна и икономическа криза, са много важни“, започна разговора си
Валентин Димитров и добави, че много значими в този
смисъл са и изцяло финансираните от общинския бюджет програми за профилактика на общественото здраве, реализирани в Медицинския център. Те осигуряват

превенция на различни заболявания на деца и възрастни хора в риск. Така може да
се стигне до всеки жител на
общината, който е в нужда и
беда.

ки инфраструктурни проекта. Единият е по Програмата за развитие на селските
райони. Той осигури подмяната на 17 км. водопреносна мрежа в три големи се-

Община Генерал Тошево може да се похвали с изпълнението
на редица мащабни инфраструктурни проекти през тази 2021
година.

Кметът на Община Генерал Тошево заяви, че целите
за тази година са изпълнени, като подчерта свършеното по инфраструктурните проекти и капиталовата
програма на общината. “Реализирахме два много теж-

ла – Кардам, Спасово и Люляково. Вложени са почти 5
млн. лв. Асфалтирани са изцяло 17 улици и е частично подменена настилката на
пътните участъци с нов водопровод. Ремонтирани са и
много други улици на тери-

торията на общината. Тази
година приключи и рекултивацията на общинското депо за отпадъци с финансиране по ОП „Околна среда“
за 3 млн. лв.“, каза още Валентин Димитров.
Той добави, че негативите на 2021 г. в икономически
план, са били в голяма степен компенсирани от резултатите от благодатната земеделска година.
„Бюджет 2022 ще бъде труден, но това се отнася за всички български общини. Инфлацията е факт и
тя „изяжда“ нашите свободни средства. Повишената издръжка и повишените цени няма да позволят на общината да инвестира по-голяма сума за реализация
на инфраструктурни проекти. Друг проблем е все още
незапочналият нов програмен период. Това ни лишава
от възможността да кандидатстваме с проекти. Затова
смятам, че 2022 г. ще бъде
нулева за общините по отношение на европейското финансиране“, завърши Валентин Димитров.

На 17 декември, жителите на град Генерал
Тошево отбелязаха 162 години от рождението
на генерала от пехотата Стефан Тошев, патрон
на града. По този повод Община Генерал Тошево
организира тържествено полагане на венци и
цветя пред бюст-паметника му. Слово за героичното дело и живот на генерал Стефан Тошев
и ролята му във войните за национално обединение изнесе кметът на Общината Валентин Димитров. Цветя положиха от общинска администрация, местни институции и учреждения, политически организации, ученици и признателни граждани.
Уважаеми читатели, следващият брой на
вестник „Добруджански глас“ ще излезе на 11
януари 2022 година (вторник).
Любимият ви общински вестник, ви пожелава
мирна и свята Коледа, която да донесе на вас
и семействата ви топлина, единение и празничен дух. Желаем ви весело посрещане на Нова
година, която да ви дари със здраве и надежда.
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Продължава реализирането на дейности Цената на нивите в област
по проект „Заедно можем да продължим“ Добрич удари 3000 лева
На 01.12.2021 година кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров
подписа допълнително споразумение № 05 към договор
BG05M9OP001-2.0040012-C01 „Заедно можем
да продължим”, по схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“. Срокът за изпълнение
на проекта се удължава до
31.12.2022 година, като за
целия период общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на
593 720,40 лева. Допълнителното споразумение предвижда продължение на настоящите дейности „Здравна консултация“, „Предоставяне на психологическа
подкрепа и консултиране на
бъдещи и настоящи родители

за формиране и развитие на
родителски умения“ и „Допълнителна подготовка за
равен старт в училище“.

индивидуалните консултации, които се предоставят
ежеседмично от специалистите по проекта в консулта-

До настоящия момент са
обхванати над 150 семейства и техните деца от уязвимите групи. Груповите и

тивните центрове в ДГ „Пролет“, град Генерал Тошево и
ДГ село Василево, спомагат
за интеграцията на рискови-

Заседание на Общинския съвет

* На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2, във връзка
с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, относно кандидатстване на Община
Генерал Тошево пред Фонд „Социална закрила“ с проектно
предложение „Закупуване на обзавеждане и професионално кухненско оборудване за „Домашен социален патронаж“
на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево“ и осигуряване
на съфинансиране по проекта, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за кандидатстване пред Фонд “Социална
закрила“ към МТСП с проектно предложение Закупуване на
обзавеждане и професионално кухненско оборудване за „Домашен социален патронаж“ на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“
към Министерството на труда и социалната политика за максимално допустимия размер за безвъзмездно финансиране –
до 35 998,79 лв. с ДДС.
II. Общинския съвет дава съгласие за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 15,86% (петнадесет
цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от общата сума на
проекта) , представляваща сумата от 6 785,61 лева (шест хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и шестдесет и една
стотинки), от общата стойност на проекта за сметка на бюджета на Община Генерал Тошево.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да организира подготовката и подаването на проектопредложението,
както и управлението и реализирането на проекта след евентуалното му одобрение.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2,
ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
Общински съвет Г. Тошево реши:
I. 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 №1, както следва:
1. Генерал Тошево; 14711.168.24; ПИ 168024; ІІІ – нива;
6.500 дка;
2. Красен; 39534.56.12; ПИ 056012; III – нива; 14.723 дка;
3. Лозница; 44179.26.1; ПИ 026001; ІІІ – уч. нива; 50.000
дка;
4. Лозница; 44179.91.24; ПИ 000092; III – б. лозе; 45.991
дка;
5. Преселенци; 58181.129.246
ПИ; 000246; ІІІ – нива;
14.381 дка;
6. Росен; 63046.60.68; ПИ 0000068; V – пуст. необр. земя;
3.500 дка;
7. Росица; 63094.111.141; ПИ 000065; III – друг вид поз.
имот; 62.091 дка;
8. Спасово; 68196.38.18; ПИ 038018; ІІІ – нива; 20.005 дка.
II. Определя начални тръжни цени за отдаване под наем на
земеделските земи, определени в т.1 в размер на 81 лв./дка.
III. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез търг
с тайно наддаване за (5) пет стопански години, считано от
2021-2022 г., земеделски земи от Общински поземлен фонд,
съгласно Приложение №2, както следва:
1. Ал. Стамболийски; 00360.47.9; ПИ 047009; ІІІ – нива;
58.431 дка;
2. Балканци
; 02484.21.77; ПИ 000077; ІІІ – нива;
12.129 дка;
3. Бежаново; 03157.28.1; ПИ 028001; X - Друг вид поз.
имот; 360.000 дка;
4. Бежаново; 03157.25.2; ПИ 025002; IV – нива; 46.788 дка;
5. Конаре; 38217.11.106; ПИ 0000053; III – б. лозе; 11.650
дка;

те групи – развиват родителските и социалните умения –
общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на
работа, улесняване на достъпа до различните институции, семейно планиране,
контрацепция, превенция от
предаване на болести по полов път, както и детско здравеопазване и др.
Назначените специалисти
по проекта - педиатър и медицинска сестра, подпомагани от медиатор, са извършили над 3 300 прегледа на
деца на възраст от 0 до 7 години, като целта на услугата
е превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна култура в
ранна детска възраст.

6. Лозница; 44179.9.36; ПИ 000014; VІ – нива; 11.546 дка;
7. Сноп; 67756.20.1; ПИ 020001; III – б. лозе; 50.000 дка;
8. Сноп; 67756.18.193; ПИ 018193; ІV – нива; 9.826 дка;
9. Сноп; 67756.25.14; ПИ 025014; ІІІ – нива; 14.214 дка;
10. Узово; 75068.10.16; ПИ 010016; ІІІ – б. лозе; 16.400 дка;
11. Узово; 75068.18.6; ПИ 018006; ІІІ – нива; 8.263 дка;
IV. Дава съгласие, определените в т.3 поземлени имоти, да
бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за (5)
пет стопански години, считано от 2021-2022 г., 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.
V. 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 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка
с чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване
от „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ „За летище, аерогара“ и „Зеленчукова градина“
на „Нива“ на следните поземлени имоти:
1. Василево; 10183.30.197; ПИ 000197; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 16.813 дка;
нива
2. Горица; 18575.103.96; ПИ 000028; за летище, аерогара;
57.956 дка; нива
3. Изворово; 32467.54.28; ПИ 000055; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 72.586 дка;
нива
4. Кардам; 36467.223.203; ПИ 000203; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 76.047 дка;
нива
5. Кардам; 36467.165.316; ПИ 000316; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 9.164 дка;
нива
6. Малина; 46351.75.77; ПИ 000077; зеленчукова градина;
85.664 дка; нива
7. Огражден; 53391.10.23; ПИ 000012; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 10.621 дка;
нива
8; Огражден; 53391.70.2; ПИ 070002; зеленчукова градина; 11.551 дка; нива
9. Росен; 63046.60.66; ПИ 0000066; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 6.560 дка;
нива
10. Росица; 63094.111.141; ПИ 000065; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 62.091 дка;
нива
11. Снягово; 67773.23.13; ПИ 000024; друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение; 30.268 дка;
нива
12. Спасово; 68196.23.2; ПИ 023002; за летище, аерогара;
99.317 дка; нива
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия в процедурата по
промяна на начина на трайно ползване на посочените в т.1 от
решението имоти.
Продължава на 3 стр.

Рекордно високи са цените
на земеделската земя в момента в област Добрич, където по
принцип са най-скъпите ниви в
страната. Повишението според
брокери е в рамките на 15-20%
в сравнение с миналата година. Има реализирани единични
сделки на цена около и над 3
000 лева за декар. В сайтовете
за търговия със земя пък продавачи търсят по 3 500 – 3 700
лв./дка – подобни оферти има
за ниви около Добрич, Балчик и
Генерал Тошево. Сделки обаче
се сключват на по-ниски нива.
Експертите коментират, че
скокът се дължи на два фактора – високите ренти през тази
година и инфлацията.
„Едната причина за ръста
в цените са високите ренти.
Стопанската година беше силна, раздадоха се ренти по 100110 лв./дка, а има кооперация
в Балчик, която даде 175 лв./
дка (б.р. кооперациите изплащат рента плюс дивидент). Основна причина според мен обаче е инфлацията, която кара хората да инвестират в земя свободните си средства. Това е едно сигурно вложение, което не
губи стойността си и е достатъчно ликвидно, с почти нулева възможност за загуба. Всичко това повишава търсенето, но
предлагане се ограничи в един
момент заради слабата минала
година, когато цената падна с
около 200 лв. на декар и хората се въздържаха да продават.
Но сега има засилено търсене
през последните няколко месеца и ограниченото предлагане
вдигна цените“, коментира Велимир Друмев – брокер от известна агенция.
„Рентите тази година и инфлацията реално са основните
двигатели, които рефлектираха върху цената на земята. Когато е добра стопанската година има добра цена, когато рентите са ниски – и цената пада.
Хората се чудят в какво да си
влагат средствата. В момента земята е единственото нещо което носи добра доходност
всяка година. Такива цени в годините назад не е имало. Все
пак зависи от размера на парцела, от местоположението,
дали са в земеделска кооперация или при частен стопанин“,
е мнението пък на Павлина То-

дорова – друг реномиран брокер от региона.
Ако миналата година средната цена на земеделската земя
в Добруджа е била около 2 000
лева, сега е около 2 400 средно
за областта. Картината е пъстра в различните общини, дори
в рамките на една община. Там
където земята е добра и рентите са високи, повишението на
цените е по-голямо.
В Балчик, където тази година се дадоха най-високите ренти, в момента се сключват сделки на цени 3 000 лева и отгоре. „Разбира се, не всяка нива
струва 3 000 лева. Но аз знам
за сделки на 3 200 лв. В община
Каварна цената върви 2 400 – 2
500 лв., говорим за средни по
големина имоти. В Генерал Тошево е същото, като там има и
места с по-висока цена – в районите към Добрич и Балчик. В
посока към границата са по-ниски. В Тервел се забелязва също
повишение – там цената средно
стигаше 2 000 лв., а в момента
отива към 2 200 – 2 300 лв. Област Добрич е голяма и общините имат различни характеристики. Даже в рамките на една община има различни цени,
както в Генерал Тошево“, казва
още Велимир Друмев.
По думите му в момента цената на земята е рекордно висока. През 90-те години, с първите продажби на парцели, цената е тръгнала от около 50 лв.
на декар и оттогава постоянно
расте. На 10 години обикновено се случва много лоша стопанска година, като миналата.
Тогава е възможно да се получи спад на цената, но това е за
много кратък период. Неговото
очакване е земята да поскъпне още, защото в момента продължава изплащането на рентите, а доплащания се правят
и до пролетта. Търсене има, но
предлагането е малко, защото
част от хората се опасяват да
не изпуснат високите ренти ако
си продадат земята. Не е ясно
обаче какво ще стане с рентите догодина. Не е ясно и каква
ще бъде и политиката на новото правителство и какви промени ще настъпят в начина на изплащане на субсидиите на земеделците.
По материали на
областните медии

Кратки новини
Проверка по сигнал на частен имот на територията на село Василево, община Генерал Тошево, е направена на 5 декември около 15:30 часа. Имотът е обитаван от 44-годишен мъж. В хода на
проверката са установени около 2 пространствени кубика дърва
за огрев от видовете акация, гледичия, цер и круша. Дървесината е без контролно-горска марка и съпровождащи документи. По
случая е образувано досъдебно производство.
Три дни по-късно в същото село са намерени нови 4 пространствени кубични метра дърва за огрев, без контролна горска марка и съпровождащи документи. По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

На 5 декември в село Сираково, община Генерал Тошево, е обрана къща. Сигнал за извършената домова кражба е подаден в
полицията около 12:50 часа. Задигнати са посуда, ръчни инструменти и хранителни продукти. По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

Районен съд – Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимият С.С.Х. за това, че е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над
1,2 на хиляда, а именно – 1,90 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство.
Съдът налага наказание на подсъдимият „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така
наложеното наказание за срок от 3 (три) години. В изпитателния
срок, съдът възлага възпитателна работа на условно осъдения на
съответния полицейски инспектор по местоживеене.
Съдът лишава подсъдимия от право да управлява МПС за срок
от 12 /дванадесет/ месеца, като приспада от определения срок
за лишаване от право да управлява МПС, времето през което на
подсъдимия е било отнето свидетелството за управление на МПС
по административен ред.
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* 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 от Димитър Г. Димитров, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Приема допълнение в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г., както следва:
1. Генерал Тошево; кв. Пастир; УПИ №V-134; кв. 14; 20 кв. м.;
Дворно място; очаквани приходи – 298.00 лв.
ІІ. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Димитър Г. Димитров, с адрес: гр. Добрич, обл. Добрич, жк. Добротица, бл.41, вх. В, ет.3, ап.3, чрез
продажба частта на общината, представляваща: Дворно място с площ от 20 (двадесет) кв. м. или 0.0093 ид. ч. от УПИ №
V-134 (пети за имот с планоснимачен номер сто тридесет и
четвърти), целият с площ от 2 140 (две хиляди сто и четиридесет) кв. м., находящо се в кв.14 (четиринадесети) по ПУП на гр.
Генерал Тошево - частна общинска собственост, съгласно АОС
№4925/18.11.2021 г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх. рег. №2952/22.11.2021 г., акт №108, том VII,
при граници и съседи: УПИ №IV-133, ул. “Гоце Делчев“, УПИ
№VI-135 и УПИ №III-132.
III. Продажбата на имота по т. IІ да бъде извършена по пазарна
цена, в размер на 298.00 (двеста деветдесет и осем) 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.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от
Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот: Дворно място с площ 1 970 кв. м, представляващо
УПИ № III в кв. 74 по ПУП на с. Кардам, при граници и съседи:
УПИ№II-700, УПИ № IV -732, О.К.202-О.К.201-О.К.192, съгласно
АОС №3454/ 21.06.2011 г., вписан под № 76, том V, вх. рег. №
2163 от 24.06.2011 г. в Служба по вписванията Генерал Тошево.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37п, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.8,
ал.9, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 11
от Закона за пчеларството, във връзка с искане с вх. №СД-0314258/22.11.2021 г. от Цветан Д. Русев, представител на ‚‘Бутик
Добруджа‘‘ ООД, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема допълнения в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г., както следва:
1. Генерал Тошево; ПИ №14711.235.5; 2 000 кв. м.; За устройване на пчелин; Очаквани приходи – 200.00 лв.
II. Учредява възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин на ‚‘Бутик Добруджа‘‘ ООД, ЕИК 206099888, със
седалище и адрес на управление: с. Кардам, общ. Г. Тошево, ул.
‚‘Добротица‘‘ №72, представлявано от Цветан Д. Русев, с постоянен адрес: с. Кардам, общ. Генерал Тошево, ул. ‚‘Червеноармей-

ска‘‘ №14, върху общинска земя с площ от 2 000 (две хиляди) кв.
м., а именно: поземлен имот с идентификатор №14711.235.5, с
НТП ‚‘Пасище‘‘, категория III, целият с площ от 64 560 кв. м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Генерал
Тошево, одобрени със Заповед №РД-18-518/21.02.2018г. – публична общинска собственост, съгласно АОС №821/22.05.2004 г.,
вх. рег. №2111, том IV, вписан под №74 на 07.06.2004 г. в Служба
по вписванията гр. Г.Тошево, при граници и съседи: 14711.247.5,
14711.235.8, 14711.235.11, 14711.235.7, 14711.235.240,
14711.235.6, 14711.235.13 и 14711.235.3, за срок от 5 (пет) години.
III. Определя цена на учреденото по т.2 право на ползване в
размер на 200.00 (двеста) лева за година, съгласно оценка, извършена от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България, като цената се
коригира ежегодно с Индекса на инфлация, обявен от Национален статистически институт.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
необходимите последващи действия – правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.
* На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.72, ал.1, ал.2 и
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Одобрява доклада за последваща оценка на Общински план
за развитие на Община Генерал Тошево 2014-2020 г. съгласно
Приложение № 1.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извършва
последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Освобождава медицинските центрове, намиращи се на територията на град Генерал Тошево, от заплащането на такса за битови отпадъци, събирана по реда на Раздел I на Глава Втора от
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево,
за 2022 г.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за
2021 г. и във връзка с чл.84, ал.6 и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ и
чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на бюджета на Община Генерал Тошево, Общински съвет Г. Тошево реши:
І. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2021 г. в частта му за местните приходи в съответствие с Приложение № 1.
IІ. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на
бюджета на Община Генерал Тошево за 2021 г. в частта му за
местните разходи съгласно Приложение № 2.
III. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на
бюджета на Община Генерал Тошево за 2021 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 3.
Продължава в следващия брой

Тъжен помен
На 17 декември 2021 г.
се навършиха 18 тъжни
години без нашия син

Недьо Андонов
Недев
О Б Я В А
за вакантни длъжности, определени за приемане на служба
в доброволния резерв на български граждани освободени от
военна служба, без провеждане на конкурс
Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1344 вакантни
длъжности в състава на сухопътни войски, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс
както следва:
№
Военно формирование		
Брой
1
в. ф. 28 330 - Смолян		
119
2
в. ф. 22 220 - Сливен		
213
3
в. ф. 24 490 - Асеновград 234
4
в. ф. 22 160 - Плевен		
126
5
в. ф. 42 600 - Мусачево		
15
6
в. ф. 34 2000 - Шумен		
10
7
в. ф. 24 150 - Стара Загора 56
8
в. ф. 46 690 - Пловдив		
13
9
в. ф. 26 620 - Свобода		
29
10
в. ф. 28 880 - Белене		
117
11
в. ф. 28 610 - София		
12
12
в. ф. 26 400 - Благоевград 400
Срок за подаване на заявленията до 28.10.2022 г.
Повече информация може да получите от офиса за военен
отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253, както
от сайтовете на Централно военно окръжие: www.comd.bg и
Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени
във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет. 4, тел.
058/664 764 и 0882/ 552 019, където се подават необходимите документи.

Мили синко, за сълзите в
очите, за болката в сърцето, за мъката в душата, лек
на земята няма!
Да бъде тих и спокоен вечният ти път!

Мерки за пожарна безопасност
през отоплителния сезон

През есенно-зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на
пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и
нагревателни уреди или техническа неизправност.
Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаробезопасността на нашия дом.
За да предотвратите пожар в
дома си - не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги
оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна
експлоатация на всеки уред.
Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Генерал Тошево, Ви обръща внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на
отоплителните уреди.
I. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С
ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
Използването на отоплителни и
нагревателни уреди е широко застъпено и днес, като често се подценява пожарната им опасност.
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за
твърди горива!
Още при инсталирането на
отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните
изисквания: разстояние от горими
предмети не по-малко от 50 см.
Стената зад печката не трябва да
се облицова с горими материали;
задължително поставяне на негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и
по 20 см отстрани уреда; стабилно
укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени
капаци. Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.),
както и да се зареждат с гориво от
вечерта за другия ден.
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци! Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за
сушене и др. горими или леснозапалими материали. Средствата
за запалване на отоплителните и
нагревателните уреди – кибрити
и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места! Процесът на горене е особено

интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици! Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи
отоплителни уреди! Никога не ги
заключвайте!
II. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ
С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
Нафтата е висококалорично гориво с относително ниска цена.
Безопасното и ползване трябва да
бъде съобразено обаче с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко
опасни са нагретите пари, което
може да доведе и до взрив. Нафтовите печки трябва да са устроени
върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни.
Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера.
III. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени
уреди без наблюдение! При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите. Върху или в близост
до електрическите уреди никога
не оставяйте горими предмети. Не
ги използвайте за сушене на дрехи. Осигурете безопасността на
децата, като поставите предпазители на контактите. При включени
електроуреди никога не оставайте
децата без наблюдение!
IV. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАНБУТАН):
Важно правило за ползването
им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и
др., осигуряващи нормална работа. Отопляваните с газови печки
помещения задължително трябва
да са с постоянна естествена вентилация. Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и
др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на
топлина, както и на места с пряко
слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
Ако възникне пожар във вашия дом или имот, не се опитвайте да го загасите сами, дори да
Ви се струва незначителен, а се
обадете на телефон 112 и изчакайте силите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на безопасно
разстояние!

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

От родителите

Тъжен помен
На 25 декември 2021 г. се навършват 27 тъжни
години без нашия любим

Милен Николаев Кънчев
Обичаме те и ще те помним вечно!
Траурни врани на Милен
Бе младостта му, като цвят,
прекършен най-жестоко…
Владее в тоз абсурден свят
една съдба безока…
Скърбим, за младите криле,
прекършени отрано…
И пълнят пустото поле
пак траурните врани…
Не е ли случаят нелеп
играчка на съдбата?
Скърбят, приятелю, за теб
и майката, и брата…
Срещу жестоката съдба
кой може да застане?
Скръбта по нашите сърца
дълбае страшни рани…
Иван Атанасов
От семейството

* 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 „Герганд“ 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.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв. м., в село
Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ТЪРСЯ квартира под наем в град Генерал Тошево. Телефон за
връзка: 0885/82 64 52.
* ЗАМЕНЯМ срещу земеделска земя разширена обзаведена гарсониера, намираща се в бл. 1 на ул. „Ал. Димитров“, вх. Б, ет. 2. Телефон за връзка: 0894/67 78 50.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон за връзка: 0897/05 06 06.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може да пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и да рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна площ, но
не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от 5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в касата на
Община Генерал Тошево и се представя на главния редактор на вестника.
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Даниела Стоянова – управител на Център за обществена подкрепа:

Футбол

Детето трябва да бъде отгледано по най-добрия начин Калоян Михалев:
Есента се
представихме
на приливи и отливи
Вие работите в Център
за обществена подкрепа –
град Генерал Тошево от неговото откриване до днес.
Първо като социален работник, а вече и като управител. Какво се промени за
вас в личен аспект през цялото това време и извървеният път – от започването
на работа в ЦОП до спечелването на конкурса за управител?
- Здравейте на всички Ваши читатели. Да, така е! Започнах работа през юли 2017
година в новооткрития Център за обществена подкрепа в нашия град, като изпълнявах длъжността социален
работник. От откриването на
ЦОП до този момент преминах през много хубави, но и
много трудни моменти. Извървяхме дълъг път заедно
с моите колеги. В личен аспект се промени начинът ми
на мислене. Случаите и историите, с които се сблъскваш те карат да се замислиш
и да оцениш себе си като човек. Колкото и да е трудна
тази сфера на работа, съм
благодарна за всичко, което
ми е дала и взела. Надявам
се като управител да имам
възможността да популяризирам самата услуга.
Все още малко хора са
запознати в конкретика с
дейността на Центъра за
обществена подкрепа. Бихте ли разказали малко повече за това какво представлява той и какви социални
услуги предлага?
- В Център за обществена
подкрепа, град Генерал Тошево се предлагат следните
социални услуги – информиране, психологично и социално консултиране, застъпничество и посредничество, общностна работа, терапия и обучение за придобиване на умения. Това е една
услуга, която цели да гарантира едно по – хармонично
функциониране на семейството, като се опитва да обхваща почти всички възмож-

ни предизвикателства в порастването и отглеждането
на децата.
Целевите групи са деца и
семейства в риск живеещи
на територията на Община
Генерал Тошево:
- Деца в неравностойно
социално положение;

- Осиновители и др.
Каква е целта на този тип
центрове и всичките тези
социални услуги?
- Целите са да се защити
най-добрия интерес на детето, семействата да бъдат
подпомогнати в трудната ситуация, в която се намират.

Даниела Стоянова – управител на Център за обществена
подкрепа, град Генерал Тошево

- Семейства, при които
има риск да изоставят децата си;
- Деца в риск от отпадане
от образователната система
- Деца с прояви на отклоняващо се поведение
- Деца пострадали от насилие /физическо, емоционално, сексуално/
- Деца с увреждания/ психо-емоционални затруднения
- Семейства с кризи в семейните взаимоотношения/
Родителско отчуждение
- Деца настанени в приемни семейства/близки и роднини

Най-общо целта е детето да
се отглежда по най-добрия
начин, в най-добрата среда
за него, а това е семейството. Родителите да се чувстват подкрепени в мисията
си да възпитават бъдещите
граждани на нашето общество.
Какви са вашите амбиции като управител на ЦОП
– Генерал Тошево? Какво
искате да постигнете и в
личен и в професионален
план?
- Моите амбиции са свързани с развитието на ЦОП
гр. Генерал Тошево. С предлагането на достатъчно на

брой специалисти, които да
посрещат нуждите на нашите потребители. Имам много идеи, които искам да реализирам, но за тях ще трябва
време и много работа.
Всяка година покрай Коледните и Новогодишните празници вие се обръщате към хората от нашата
община с призив за помощ.
Най-вече за закупуване на
подаръци за децата. На този апел откликват десетки хора и то само в рамките на минути. Освен това през годината, когато
имате различни нужди, хората бързо реагират и помагат. Какво ви говори това и какво означава това
за вас?
- Четири години подред
разчитаме на нашите дарители в осигуряването на подаръци за децата по повод
Коледните и Новогодишните
празници. И всяка изминала година реакцията на хората е мигновена. Какво ми
говори, че има много добри
хора, които искат да подарят любов и усмивка на дете.
Човешката отзивчивост обаче, ние усещаме и в множество други ситуации, когато
е нужно да бъдем подкрепени от местната общност, за
да осигурим минимални условия на живот на някое семейство, за да гарантираме
безопасността и здравето на
децата в него.
Благодарни сме на всеки
включил се в нашите каузи.
И в края на разговора,
отправете вашето послание, което искате да бъде
чуто от всички и пожелайте нещо на нашите читатели за Коледните и Новогодишните празници.
- Нека бъдем по-добри е
моето послание. А относно
предстоящите празници пожелавам на моите съграждани да бъдат здрави, благословени и заобиколени
от любимите си хора. Весели Коледни и Новогодишни
празници!

„Спортбаскет – ГТ“ с две победи и три загуби

Отборите на „Спортбаскет
– ГТ“ (Генерал Тошево), в различните възрастови групи,
водени от треньора Стойо
Стоев, записаха две победи
и три загуби в последните си
срещи от регионалните шампионати по баскетбол. Двубоите се играха в спортната
зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ през уикенда на 11 и 12
декември.
В първия състезателен
ден, момчетата до 16 години,
участващи в първенството
на регион „Добруджа“, Група „В“, записаха две категорични победи. Първо беше
надигран тимът на „Добрич
93“ (Добрич) с 74:39, а малко след това беше победен
и отборът на „Вихър 2002“
(Вълчи дол) с 82:19. В тези
две срещи момчетата показаха много добър баскетбол,
отлична успеваемост при
стрелбата и напълно заслужиха успехите си.
На следващия ден, на игралното поле в залата се
появиха 12-годишните въз-

Старши
треньорът
на
„Спортист 2011“ (Генерал Тошево), Калоян Михалев даде интервю пред един от найголемите спортни сайтове в
България – Sportal.bg. Младият специалист говори за представянето на тима от нашия
град във футболния шампионат на Североизточната Трета
лига. „Спортист 2011“ ще зимува на 10 място във временното класиране с актив от 13
точки (3 победи, 4 равенства
и 6 загуби), а представянето
на тима през есента беше описано така:
„Започнахме сезона с цел
да се утвърдим в групата. Това е втора година поред, в
която отборът играе в третото ниво на българския футбол. На фона на новия проект, който се опитваме да
наложим и реализираме,

представянето ни определено беше на приливи и отливи. Играхме най-силно срещу най-силните. Това е голям
плюс за отбора, защото показва, че той има потенциал.
Но срещу съперниците от
средата и втората половина
на класирането, не бяхме на
ниво. Отдавам го на недостатъчната концентрация. Сега
предстои да направим обстоен анализ на всичко до момента. След това ще обобщим
ситуацията, ще вземем адекватни решения и ще пристъпим към действия. Най-важно е да установим сериозните пропуски и проблеми и
да направим всичко възможно да ги сведем до минимум.
Има накъде да се подобряваме, има какво да затвърдим и
какво да надградим“, заяви
Калоян Михалев.

Доза смях
Бях малък и минавах покрай къщата на чичко Ленин. Оттам се носеше апетитна миризма на кюфтета. А аз - гладен,
гладен…
Срам не срам, звъня на вратата. Излиза чичко Ленин с
престилка и вилица в ръката.
- Чичко Ленин може ли едно кюфте, много съм гладен?
- Да се махаш оттук!
А очите му излъчваха ли излъчваха доброта…

* * *

Делегат се завръща у дома от конгрес на БКП. Сяда на масата и мълчи.
Жена му го пита:
- Да ти сложа ли да ядеш?
Мълчи, вдига ръка - гласува „за“.
- Да ти сложа ли и салатка?
Пак мълчи, гласува „за“.
- Ракийка да ти сипя?
Избухва в ръкопляскания...

питаници на „Спортбаскет
– ГТ“. За съжаление те допуснаха три поражения, но
трябва да се отбележи, че
съперници им бяха най-силните тимове в регион „Добруджа“, Група „С“. Възпитаниците на Стойо Стоев за-

губиха последователно от
„Варнабаскет“ (Варна) с
21:70, от „Спартак“ (Варна)
с 17:48 и от „Черноморец“
(Балчик) с 28:59.
С тези срещи реално беше
даден край на есенния полусезон в родния баскетбол

при подрастващите за нашия регион „Добруджа“. Двубоите ще бъдат подновени
след средата на месец януари 2022 г., като спортната
зала на СУ „Никола Й. Вапцаров“ отново ще приеме редица домакинства.

