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Село Изворово
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среща „Попитай
кмета“ за 2021 г.
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сила в страната от 1 януари
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И през тази година 120 бенефициенти ще
ползват услугата „Обществена трапезария“
И през тази година 120 бенефициенти ще
ползват услугата „Обществена трапезария“

Община Генерал Тошево
сключи нов договор с Фонд
„Социална закрила” за реализиране на дейности по предоставяне на топла храна към
Целева програма „Обществени трапезарии” за 120 бенефициенти на територията на

общината, в рамките на 248
работни дни.
Договорът влиза в сила от 4
януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.
Фонд „Социална закрила” предоставя сумата от 95
232,00 лв., като средствата

ще бъдат изразходени за приготвяне и доставяне на топла
храна за обяд – супа, основно
ястие и хляб. 80 352,00 лв. са
за храна (за 120 души по 2,70
лв. на ден) и допълнителни 14
880,00 лв. за режийни разходи. Ежедневно храната ще

Община Генерал Тошево продължава да развива социалната услуга „Обществена трапезария“.

Преброяване 2021 – първи данни
Към 7 септември 2021 г.
населението на България е
6 520 000 души. Това заяви
в края на миналата седмица директорът на дирекция
„Демографска и социална статистика“ към Националния статистически институт Магдалена Костова по време на пресконференция за представянето на първите резултати от
Преброяване 2021.
Според експерта се наблюдава определено намаление на населението на
страната, като това между 2011 г. и 2021 г. е найголямото регистрирано от
всички досега за десетилетие, откакто се извършва преброяване на населението у нас.
„С 844 000 души или с
11,5% е намаляла страната спрямо 2011 г.. По-голяма част от това намале-

ние се дължи на негативните градски тенденции и
отрицателният естествен
прираст, а също и на хора,
които са напуснали страната“, посочва Магдалена
Костова.
Данните показват още,
че едва 34% от българите
са се преброили онлайн по
време на кампанията, като
това е една от причините
за забавянето на обработката на данните.
Според данните от преброяването до момента половата структура на населението се запазва – 52%
са жените, 47% са мъжете.
Промяна обаче има по отношение на възрастовата
структура. „Ако през 1992
г. 24% от население е било до 17-годишна възраст,
а 14% са възрастните хора
над 65 години, през 2021 г.
е точно обратното - имаме

14% население до 17 години и 24% население на
възраст над 65 години“,
коментира още Магдалена
Костова.
За съжаление направената от НСИ оценка на тези първоначални данни засега показва задълбочаване на негативните тенденции за намаляване и застаряване на населението.
Наблюдава се е и продължаващо обезлюдяване в
определени територии на
страната.
Трябва да се отбележи,
че това са предварителните данни, като окончателни могат да се очакват
най-рано през март, тъй
като все още предстои въвеждането на всички преброителни карти. Със сигурност данните ще бъдат оповестени до края на
2022 г.

достига до всички населени
места, където се предоставя
услугата Домашен социален
патронаж със специализиран
транспорт.
Целеви групи на програмата са:
•
Лица и семейства на
месечно подпомагане по реда
и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
•
Лица с доказана липса на доходи и близки, които
да се грижат за тях;
•
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и
възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии;
пенсии, несвързани с трудова дейност/;
•
Скитащи и бездомни
деца и лица;
•
Лица, изпаднали в
тежка ситуация, в следствие
на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
С помощта на Фонд „Социална закрила” Община Генерал Тошево намалява броя
на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с
храни, с оглед преодоляване
на основно материално лишение.
Към дата 7 януари 2022
година пациентите с положителен PCR-тест на територията на община Генерал
Тошево са 45. 2 от тях се намират в болнични заведения
и 43 на домашно лечение.
Поставените под карантина
и контактни лица са 25. Починал е един.
Към 6 януари заболеваемостта е 286.70%000
на 100 000 население. Това предполага присъствено обучение във всички училища на територията на община Генерал Тошево след
тестване на учениците за
COVID-19.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към
всички жители, собственици на търговски обекти и
работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни
и да спазват всички противоепидемични мерки, с цел
опазване на живота и здравето на местната общност!

Коледни щрихи
от община Генерал Тошево –
стр. 4

От 4 януари 2022 г. Община
Генерал Тошево се обслужва
от УниКредит Булбанк
Банкова сметка:
IBAN:BG38UNCR70008424684999
BIC:UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
Кодове за видове плащане:
441400 Окончателен годишен (патентен) данък
442100 Данък върху недвижимите имоти
442300 Данък върху превозните средства
442400 Такса за битови отпадъци
442500 Данък при придобиване на имущества по дарения
и възмезден начин /3%/
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
444000 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и
продукция
444100 Приходи от наеми на имущество
444200 Приходи от наеми на земя
445100 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445600 Приходи от продажби на земя
446500 Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
447000 Други неданъчни приходи
448001 Такси за технически услуги
448002 Такси за ползване на детски градини
448005 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 448007 Такси за административни услуги
448008 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448010 Такси за ползване на общежития и други по образованието
448011 Такси за гробни места
448012 Туристически такси
448013 Такси за притежаване на куче
448081 Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
448090 Други общински такси

Дърводелската работилница
при ОУ „Йордан Йовков“
в село Спасово е готова
ОУ „Йордан Йовков“ в село
Спасово вече разполага с нова дърводелска работилница
към сградата на учебното заведение. През последните години старата такава беше в
много лошо състояние, беше
станала опасна и това наложи
нейното събаряне и цялостното и изграждане на ново. Това стана възможно и благодарение на остатъчни средства,
които Министерството на образованието и науката осигури за основния ремонт на покрива на училището, който беше извършен през месец септември миналата година.
При строителните дейности старата работилница беше
съборена до основи и изградена нова на нейно място с
бетонни блокчета ИТОНГ. Беше направена гипсова шпак-

ловка, боядисване, поставяне
на врати и PVC дограма, както и цялостен монтаж на ел.
инсталация. Общата стойност
на дейностите е 8 244,96 лв.
с ДДС.
Припомняме, че малко преди началото на учебната година на сградата на ОУ „Йордан
Йовков“ в селото беше подменен покрива. По обекта бяха
извършени редица дейности,
най-съществената от които е
цялостното препокриване на
учебното заведение. Монтирани бяха и нови улуци и гръмоотвод. По таванските части
бяха извършени работи по замазване и боядисване. Стойността за ремонта на покрива
беше 61 808, 54 лв. с ДДС, като средствата бяха осигурени
от Министерството на образованието и науката.

2

11 ЯНУАРИ 2022 Г. БР. 1 (3804)

Последното издание на инициативата “Попитай
кмета” за 2021 година се проведе в село Изворово
На 29 декември се състоя
поредната и последна за 2021
година среща от инициативата “Попитай кмета”. Този път,
изнесената приемна на кмета
на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, се проведе в
село Изворово. Предвид ограничителните мерки и изисква-

не на общото наследство“ по
Съвместна оперативна програма на ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“. Проектът беше реализиран от Община Генерал Тошево в сътрудничество с Община Мурфатлар (Румъния) и Общински съвет Болград
(Украйна).

Кметът Валентин Димитров
анонсира пред присъстващите
новината, че Община Генерал
Тошево отново печели Проект „Заедно можем да продължим“.
По традиция месец декември е наситен с културни събития, но въпреки всички огра-

Малкото присъстващи жители на село Изворово се включиха активно в срещата с кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров.
нията за зелен сертификат на
присъстващите, тя беше слабо
посетена.
По традиция срещата започна с отчет на кмета Валентин
Димитров за извършеното от
Общинска администрация през
месец декември. Като най-значими бяха определени финалните дейности по завършването на няколко големи строителни обекта на територията
на града и общината.
В село Дъбовик беше приключен основният ремонт на
НЧ „Дора Габе – 1940“. Сградата на културната беше изцяло реновирана, благодарение на реализирането на проект „Развитие и популяризира-

Приключи и изграждането
на новия Траурен дом в гробищния парк на град Генерал
Тошево. Обектът е реализиран
по Проект „Красива България“,
като общата му стойност е 267
634 лв., от които 117 759 лв. са
директно финансиране от Министерството на труда и социалната политика, а 149 875 лв.
е съфинансирането от страна
на Община Генерал Тошево.
Освен тези два големи обекта, в края на годината усилено
се работеше и по рехабилитацията на няколко улици в различни села от общината. Приключи и ремонтът на площада
пред читалището в село Люляково.

ничения, някои от тях се проведоха. На 17 декември беше
отбелязана 162-годишнината от рождението на генерал
Стефан Тошев – патрон на нашия град с полагане на венци и
светя пред паметника му. Порано през месеца от печат излезе третият сборник с отличените разкази от конкурса
„Земя на пеещите колелета“.
Голям успех през тази година пожъна инициативата „Благотворителната Коледа“, благодарение на която 290 социално слаби хора и многодетни семейства получиха хранителни пакети в навечерието на
Коледа. 56 дарители събраха 8
700 лева за благородната ини-

циатива.
На 21 декември се състоя
големият коледен концерт на
НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, а няколко дни
по-късно коледарски групи от
детските градини в града поздравиха служителите на Общинска администрация. Културните събития приключиха
с Коледарски Благослов, който
се състоя на 24 декември и събра 10 коледарски групи от цялата община.
Като предстоящо през месец януари, кметът Валентин
Димитров изтъкна няколко основни пункта.
В началото на годината ще
започне изготвянето на Бюджет 2022. В края на месец
януари ще бъде отбелязана годишнината от обявяването на
Генерал Тошево за град. БЧК –
Добрич ще проведе поредната
си акция за раздаване на хранителни пакети на крайно нуждаещи се хора от нашата общината. Ще бъдат подадени две
проектни предложения по МИГ
„Балчик – Генерал Тошево“ –
за основен ремонт на стадион „Спортист“ в града и за изграждането на център за настаняване на възрастни хора от
семеен тип на първия етаж на
бившата болница в града.
В края на срещата жителите на село Изворово имаха възможността да зададат своите
въпроси към кмета на Общината Валентин Димитров. Най-голяма дискусия се получи около
проблемите, свързани с водоподаването в селото и авариите, които оставят хората без
вода дълго време. Широко беше обсъдена и темата за лошото състояние на пътя от Генерал Тошево до село Изворово
и евентуалният него ремонт.
Присъстващите на срещата се
оплакаха и от честите набези
на чакали и лисици. Разбира
се, не липсваха и въпроси от
лично естество, които кметът
не подмина и отговори с нужното внимание и разбиране.

Според нашите статистики в
последните 10 години е нямало такива добиви в Добруджа.
По отношение на цените нещата също вървят добре. В момента цените леко върнаха назад,
но това се случва обикновено в
края на годината – търговията леко замира през декември,
това не е изненада. Но цената
на хлебната пшеница стигна до
540-560 лв./тон, царевицата
стигна нива около 480 лв./т.,
слънчогледа – 1200 лв./т.“, заяви Радостина Жекова – председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
„Характерно за 2021 година
бе изненадващо дългата сеитба

на пшеницата. Продължи доста дълго и жътвата на царевицата заради натрупаната влага. Оттук насетне се надяваме
през февруари и март да няма измръзвания, както и големи температурни амплитуди“,
посочи още Радостина Жекова.
Рентите в област Добрич тази година бяха двойно и тройно по-високи от сушавата 2020
г., когато масово се раздаваха
по 30-50 лв. През 2021 г. земеделските ренти надминаха
нивата от 2019 година, когато
се изчисляваха средно на около 90 лева.
„Винаги е имало отделни
места, където се дават по 120

Какво влиза в сила от 1 януари

Всяка нова година започва
с промени в различните сектори на държавата. В следващите редове ще ви запознаем с най-важните от тях. Повисоки пенсии, но и по-строги условия за пенсиониране,
нови правила за попълване на
данъчните декларации, еконорми и цени влизат в сила в

началото на годината. Промените са по-малко от обичайното, защото все още не е приет
държавният бюджет и бюджетът на общественото осигуряване, чрез които в началото на
всяка годината се променят
правилата в осигуряването и
данъчното облагане.
Пенсионирането

Изискванията за навършени
години и осигурителен стаж
се увеличават. Занапред мъжете ще могат да се пенсионират при навършени 64 години
и 5 месеца и ако имат осигурителен стаж от 39 години и
2 месеца. Възрастта за пенсиониране на жените нараства на 61 години и 10 месе-

По покана на Националния статистически институт
преподавателите
от ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, град Ге-

тистика и Международния
конкурс за статистически
плакат, в които училището
успешно участва от 2018 г.
Участници в семинара

нерал Тошево Ангел Ангелов и Станислав Георгиев
взеха участие като лектори в семинар „Пета Европейска олимпиада по статистика - промени и насоки за участие“ в град Пловдив от 15.12. до 17.12.2021
г. Те представиха успехите,
добрите практики, съвети и
насоки на ПГ по земеделие
„Тодор Рачински“ за успешно представяне в Европейската олимпиада по ста-

бяха представители на финансово-стопански и математически гимназии от
цялата страна, сред които: НФСГ - София, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ - София, Първа частна математическа
гимназия - София, Национална търговска гимназия
- Пловдив, Търговска гимназия - Бургас, Математическа гимназия „Баба Тонка“ и др.

10 са новите защитени
детски градини и училища
в област Добрич

лева, но масово в цяла Добруджа да има ренти над 100 лева
поне аз не помня. Прогноза за
2022 година е много трудно да
се направи, следейки тренда на
цените на световните пазари.
Би трябвало цените да се задържат така, както са в момента. Поне няма някакви сигнали
че ще паднат надолу, което пък
означава, че скоро няма да излезем от инфлацията. Това ще
е притеснителното през 2022 г.
Надяваме се годината да бъде
добра предвид разходите, които
трябва да направим“, каза още
Радостина Жекова.
По материали на
областните медии

В началото на годината
Министерският съвет одобри
и обяви допълнителни 96 168
лева за финансиране на новите защитени детски градини и училища, получили такъв статут през настоящата
учебна година. Средствата се
разпределят за три защитени
училища, четири детски градини и четири части от детски градини (филиали), които се намират в 11 общини.
Финансирането е за периода
15 септември – 31 декември
т.г.
В новите защитени институции се обучават 157 деца и
151 ученици от I до VII клас.
С допълнителните средства се
осигурява издръжка на образователния процес до края на
2021 г. В новия списък на защитените образователни институции, одобрен от кабинета на 1 декември т.г. влизат
10 учебни заведения от област Добрич.
Най-много – три, те са в
община Генерал Тошево. За
едноименните училища “Йордан Йовков” в селата Красен
и Спасово за учениците от I

до VII клас, както и за детската градина в село Спасово за
децата в задължителна предучилищна възраст. В община
Каварна това са детска градина “Слънце” в с. Септемврийци за децата в задължителна предучилищна възраст,
както и за Основно училище
“Св. св. Кирил и Методий” в
с. Белгун за учениците от I до
VII клас, включително. В община Крушари това са Основно училище “Васил Левски” в
с. Коритен, за учениците от I
до VII клас, включително, както и за част от Детска градина децата в задължителна
предучилищна възраст в същото село.
Защитено в община Добричка е Основно училище “Св.
св. Кирил и Методий” в с. Ведрина за учениците от I до VII
клас, включително, в община
Тервел това е Основно училище “Отец Паисий” в с. Нова Камена за учениците от I
до VII клас, включително, а в
Шабла – Основно училище “Св.
Климент Охридски” в с. Дуранкулак – за учениците от I
до VII клас, включително.

ца, а изискването за осигурителен стаж е 36 години и 2 месеца. Максималният размер на
една пенсия се увеличава от
1440 лв. на 1500 лв. Линията
на бедност се вдига от 369 на
413 лева.
Разходите за ремонт влизат в данъчната декларация
Разходите на домакинствата за ремонт вече ще могат
да се вписват в данъчната декларация и така хората да си
намаляват облагаемия доход.

Правилото влезе в сила в началото на миналата година,
но 2022-ра година ще е първата, в която този разход ще
се декларира. Размерът на облекчението е до 2 хил. лв. годишно.
Как се ползват данъчните
облекчения за деца
Новости при техническите
прегледи – съвсем скоро
От 12 януари ще заработи връзката между информационната система на Из-

пълнителна агенция “Автомобилна администрация” и
контролно-измервателните
уреди в пунктовете за технически прегледи. Така данните от техническия преглед на автомобилите за замърсяване ще постъпват незабавно в контролния орган
след като от половин година действат новите стикери
и удостоверения за техническа изправност и пет екологични категории.

Зърнопроизводството в Добруджа през 2021 година –
отлични добиви, високи цени, добри ренти

Зърнопроизводителите от
Добруджа изпратиха една много добра 2021 година, поне що
се отнася до добивите и цените на продукцията. 1 199 403
дка площи с пшеница бяха ожънати в региона, при среден добив около 625 кг./дка., прибраното количество бе 750 хиляди
тона. Средният добив от слънчоглед бе 285 кг./дка., а от царевицата – 745 кг./дка. Резултатите са много добри, в сравнение с отчайващата за земеделието 2020 година, когато
заради сушата добивите удариха най-ниските си нива.
„По отношение на добивите годината беше много добра.

Поредно признание за ПГ по
земеделие „Тодор Рачински“
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Продължава от брой 50
(3803) на 21.12.2021 г.
* На основание чл.21, ал.1,
т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.17,
ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услугите на територията на община Генерал Тошево, Общински
съвет Генерал Тошево одобрява план-сметката за необходимите разходи по видове услуги:
ПЛАН-СМЕТКА за определяне на приходите и разходите за осигуряване на съдове за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депа или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци, за обезпеченията по
чл.60 и отчисленията по чл.64
от ЗУО, почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии
от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община
Генерал Тошево за 2022 година, в лв.
Общо приходи: 1 190 403
I. Такса битови отпадъци: 1
190 403; Общо разходи за дейности по чл.66, ал.1 от ЗМДТ:
1 190 403
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им: 464 161
1.1. Събиране на битовите
отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им: 386 801
1.2. Дължим ДДС: 77 360
2. Проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мони-

Заседание на Общинския съвет

торинг на депата за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците: 598 127
2.1. Обезвреждане на отпадъци: 289 530
2.2. Отчисленията по чл. 60
и 64 от Закона за управление
на отпадъците: 308 597
3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии
от населените места, предназначени за обществено ползване: 128 115
3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии
от населените места, предназначени за обществено ползване в град Генерал Тошево от
фирма изпълнител: 57 964
3.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете, пътища и други територии от населените места,
предназначени за обществено
ползване в населените места
на територията на Община Генерал Тошево от звена на Общината: 70 151
ІI. Одобрява план–сметката с разпределението на разходите по населени места на
територията на община Генерал Тошево (според приложение 1):
III. На основание чл.21,
ал.1,т. 6,т.7 и ал.2 от ЗМСМА
, във вр. с чл.62, чл.66,ал.1 и
чл.67, ал.2 от ЗМДТ Общински
съвет Генерал Тошево приема,
като основен способ за определяне размера на таксата за
битови отпадъци за 2022 г. да
бъде в промили, върху данъчната оценка за жилищни и нежилищни имоти на физически
лица, жилищни имоти на фирми, а за нежилищни имоти на
предприятия в промили върху по-високата между отчетната стойност или данъчната

оценка на имотите по чл.20 и
чл.21 от ЗМДТ съгласно приложение № 9.
IV. На основание чл.67,
ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, Общински
съвет Г. Тошево определя размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г., според декларираните по вид, размер и
брой съдове за битови отпадъци и честотата на сметоизвозването им по договор, както следва:
1. Тип Бобър 1.1 куб. м. с
честота на сметоизвозване минимум 4 пъти месечно
- 1180 лв./ год. за град Генерал Тошево – съгласно приложение №10.
2. Тип Бобър 1.1 куб. м. с
честота на сметоизвозване минимум 2 пъти месечно -732 лв.
/год. за селата и самостоятелни урбанизирани територии
или имоти извън границите на
населените места и селищните образувания на територията
на община Генерал Тошево- съгласно приложение №10.
3. Тип MGB 0.120 куб. м. в
гр. Генерал Тошево, само за
граждани с честота на сметоизвозване минимум 4 пъти месечно – 128 лева/год.- съгласно приложение №10.
V. 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.6 и чл.47 от Закона за физическото възпитание и спорта
при спазване разпоредбата на
чл.26 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансиране на спортни клубове в Община Генерал Тошево, както
следва:
В чл.5, ал.1, т. 5 се изменя:

Да нямат финансови задължения към Община Генерал Тошево.
В чл.5, ал.2 се изменя: (2)
Условията по ал.1, т.8 не се
прилагат за клубовете, развиващи социален туризъм.
Чл.7 , ал.2 се отменя.
Чл.8 се изменя:
Чл.8.(1) Общата сума на
средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се утвърждава с бюджета на
Община Генерал Тошево за текущата година.
(2) Тази сума се разпределя
между спортните клубове по
следния начин:
1. Футболни клубове „В“
група – размерът на финансирането е до 55 % от определената сума за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година;
2. Футболни клубове Областни аматьорски „А“ и „Б“
групи – размерът на финансирането е до 14 % от определената сума за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година ;
3. Останалите средства се
разпределят между другите
спортни клубове по Методиката , разписана в ал.3.
(3) Средствата, предвидени за разпределение между спортните клубове, се разпределят от Общинската експертна комисия по спорта по
чл.10, която взима под внимание специфичните особености и нужди на всеки спортен
клуб поотделно, без да се допуска дискриминативно отношение, неравнопоставено третиране или лични пристрастия, защитавайки интересите
на жителите на Община Генерал Тошево, както следва:
- 40 % се разпределят поравно между спортните клубовете;
- 60 % се разпределят от Комисията, съобразно критериите по чл.7.

(4) В случай, че остане неразпределената част от средствата за съответната година, същата се предвижда като резерв по съответните пера, описани в чл.8, ал.2, т.1,2
и 3. Резервът се предоставя
разпределя между клубовете
в перото след мотивирано искане от председателя на съответния спортен клуб и заседание на ОЕКС. Комисията изготвя протокол и го предоставя на
кмета на общината. Кметът на
Общината със своя заповед
определя окончателното преразпределение, като се посочва точно, ясно и безспорно размера на подпомагането, което получава конкретния
спортен клуб. След влизане в
сила на заповедта, се сключва
индивидуален договор за допълнително отпусната сума.
(5) Ако спортен клуб прекрати дейността си, неизразходените средства за същата се възстановяват в бюджета на Община Генерал Тошево.
(6) Ако се налага допълнително финансиране на спортни клубове, се прилагат правилата на чл.20.
В чл.9, ал.1, т.4 се отменя
В чл. 9, ал. 2, т. 2 се отменя
В чл.9 се създава нова ал.5
със следното съдържание:
(5) Спортни клубове, които
не са спазили срока за кандидатстване, както и новорегистрираните през годината, не
могат да ползват финансиране по настоящата наредба.
В чл.16 се създава ал. /1/
със следното съдържание:
„Финансовите средства се
превеждат по банков път на
спортните клубове, след подадено мотивирано писмено искане от председателя/ представляващия спортния клуб“.
В чл.16 се създава ал. /2/
със следното съдържание:
В случай на необходимост,
спортните клубове, които ми-

нимум една година са развивали спортна дейност на територията на община Генерал
Тошево и са били поне веднъж
подпомагани съгласно настоящата Наредба, могат и преди
този индикативен срок да подават искане до кмета на общината за авансово отпускане на финансови средства / за
картотеки, заплащане на членски внос и др./ в размер до 15
% от бюджета им от предходната финансова година. След
определяне на годишния бюджет от ОЕКС съгл. методиката в чл.8, вече отпуснатите
средства се приспадат от общия размер на целевата субсидия, определена от ОЕКС и
определена в договора за финансиране на спортния клуб.
Чл. 18, ал. 1 изречение последно се прави следното изменение:
…….“ в срок до 31 януари“
…..
В чл.19, ал.4 се отменя.
В чл.20, ал.4 се отменя.
Чл.20, ал.5 се изменя:
(5) За предоставеното допълнително финансиране по
ал.3 между Община Генерал
Тошево и спортния клуб се
подписва договор с конкретните права и задължения на
страните.
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 № 103 от 29.11.2021г.
* На основание чл.45, ал.4
и ал.9 от Закона за местното
самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Отменя т.2 от Решение №
10-9 от 29.11.2021г. на Общински съвет Генерал Тошево.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

Медицински транспорт на болни
в страната и чужбина – денонощно

Извършваме специализиран транспорт на болни и
трудноподвижни хора с частна линейка на най-ниски
цени. Предлагаме широк набор от медицински услуги.
Телефони за връзка: 0879/16 24 00 и 0879/16 24 01.

В навечерието на отминалите
Коледни и Новогодишни празнични дни, служителите на Гранично
полицейско управление в град Генерал Тошево, зарадваха с хранителни пакети на стойност 180 лева (всеки от тях), три семейства
от селата Пчеларово, Дъбовик и
Конаре. Благотворителната инициатива е по идея на самите работещи в управлението и е първата подобна от тяхна страна. Семействата, на които бяха раздадени пакетите са млади и с деца,
уточни началникът на ГПУ – град
Генерал Тошево Руслан Томов. Те
са избрани са по препоръка на социалната служба в града.

* 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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Коледарски благослов за здраве и берекет „Спортист 2011“ започва

С песни и наричания на млади
момци коледари се огласи пло-

щад „Бялата лястовица“ в град
Генерал Тошево днес. Тради-

ционният Коледарски благослов,
организиран на Община Генерал

Коледарският благослов на 24 декември събра 10 коледарски групи пред сградата на Общинска администрация.

Тошево, отново зарадва жителите и гостите на града часове
преди Святата нощ на Рождество
Христово. Пременени в народни носии, с тежки добруджански аби и автентични геги, 9 коледарски групи от града и селата представиха в мразовития декемврийски ден характерните за
Бъдни вечер песни за стопанина,
за най-личната невеста в селото и буйния момък. Нарекоха за
здраве и берекет тежката погача
и благословиха щедростта на домакина, който ги с „Дар дарува”,
както се казва в народния фолклор по тези ширини. За поредна
година коледарските групи показаха, че в нашите географски
ширини традициите са по-живи
от всякога, пазят се и се предават от поколения на поколения.
В ролята на домакин беше
кметът на Общината Валентин
Димитров. Организаторите на
събитието дариха всяка една коледарска дружина с добруджански кравай, бутилка вино и грамота за участие с пожелание да
продължават да пазят живи изконните български традиции.

„Подари усмивка на едно дете“

В навечерието на Коледните и
Новогодишни празници младежите от Общински младежки съвет,
град Генерал Тошево, организираха поредната си благотворителна
инициатива, преминала под надслов „Подари усмивка на едно дете“. На редица деца от цялата община бяха осигурени подаръчни
пакети, които да стоплят сърцата
им в Коледната нощ.
„Коледа е време, което ни напомня, че е необходимо да сме

добри, съпричастни и щедри към
хората около нас и да се раздаваме – материално и духовно. Чудото на Рождението Христово е в това да накараме хората около нас
да забравят егоизма, себичността и егото си и да помислят за
ближния, за този, който е лишен
от дом, храна и семейство, и да
му помогнем да повярва в доброто, да заобича себе си и околните
безрезервно и безкористно. Чудесата за всеки човек са различни.

За един това е да намери изгубената си вещ, за друг – любим човек, за трети – раждането на нов
живот, за четвърти – усмивката на
някой кисел мърморко.
Чудеса обаче се случват само
на тези, които вярват в тях. Празникът Рождество Христово носи
едно по-специално настроение,
нагласа и емоции – за празнична
атмосфера, семейство и споделени мигове щастие с близки и приятели. Добрина изпълва душата на

хората и те са в очакване на нещо
ново и хубаво.
Ние, младите хора от Общински
младежки съвет Генерал Тошево,
обичаме Коледа! Вярваме в чудеса! Вярваме в чудото на споделената добрина и щедростта – не само по Коледа. Затова подаряваме
десетки усмивки на деца от нашата община. Пожелаваме си всеки
ден по едно малко чудо – сътворено или пресъздадено от нас!“
Общински младежки съвет

подготовка и привлича
двама нови футболисти
В началото на следващата
седмица футболният отбор на
„Спортист 2011“ (Генерал Тошево) ще започне подготовка
за пролетния дял в шампионата на Североизточната Трета
лига. Зимните занимания ще
продължат малко повече от
месец, когато се очаква да започне новия полусезон в групата. Към момента няма яснота, дали отборът ще проведе зимен лагер край морето.
Все още съществува такава
възможност, но динамиката
покрай разпространението
на новия щам на коронавируса, прави всичко твърде несигурно. Едно обаче към момента е сигурно; възпитаниците на треньора Калоян Михалев ще изиграят общо пет
контролни срещи, като датите
и четири от съперниците вече са потвърдени. На 22 януари „Спортист 2011“ ще направи първата си проверка като
опонентът още не е изяснен
(към дата 6 януари). На 29

януари тимът играе с юношите на „Черно море“ (Варна).
На 5 февруари е проверката
със „Септември“ (Тервел), на
12 февруари – с „Рилци“ (Добрич), а подготовката завършва с двубой срещу „Суворово“ на 19 февруари. Седмица
по-късно би трябвало да бъде рестартиран и шампионатът в третото ниво на родния
футбол.
Иначе футболистите на
„Спортист 2011“, които са от
град Генерал Тошево, поддържат форма с леки тренировки и мачлета на малкото игрище в града. Според източници близки до клуба, в отбора ще бъдат привлечени поне
две нови момчета. Целта на
треньора Калоян Михалев е
подсилване в защита и нападение. Защитникът би трябвало да осигури повече варианти в отбрана, а с привличането на нападател, ще
се гарантира разнообразието в атака.

Накратко
Районен съд – град Генерал Тошево наложи мерки за неотклонение „Задържане под стража“ на
трима афганистански граждани
за това, че излезли през границата
на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не
през определените за това места,
като деянието останало недовършено по независещи от тях причини.
***
В средата на миналата седмица
Правителството прие решение за
назначаване на девет областни управители, като освободи заемащите досега съответните длъжности.
За нов областен управител на област Добрич е назначен Галин Господинов. От май 2021 г до момента е заместник областен управител на област Добрич. През периода 2018 г. – 2021 г. е бил главен
юрисконсулт в Регионално Управление по образование – Добрич.
Преди това е бил юрисконсулт във
„Водоснабдяване и Канализация“
ЕООД-Добрич и в „Пътно строителство“ АД-Добрич. Магистър е по
право. Роден е на 5.09.1983 г. Магистър по право е от ВСУ „Черноризец Храбър“, магистър по „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“ от СА „Д. Ценов.

В края на годината в НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал
Тошево се проведе традиционният Коледен концерт. На сцената се представиха всички деца и групи от различните класове при културната институция.
Доза смях

Център за Обществена подкрепа, град Генерал Тошево, изказва своите най-сърдечни благодарности за проявения огромен интерес и участие в благотворителната инициатива за осигуряване на подаръци за Коледа.
Часове след отправения апел,
всичките 22 подаръка бяха заявени и малко по-късно осигуре-

ни от различни анонимни благодетели.
И за отминалата вече Коледа,
вие подарихте не само вещ, но и
много любов, радост и усмивки
по лицата на нашите деца. Благодарим ви за подкрепата!
Изпратихме още една календарна година, изпълнена с много успешни каузи и оказана по-

мощ. Благодарим на всички, които подкрепиха децата и семействата в нужда. Пожелаваме ви
през новата година да сте здрави и все така да давате добрия
пример в нашето общество, чрез
съпричастността към хората в
нужда.
Център за обществена подкрепа, град Генерал Тошево
„Тая къща, спорна къща плодовита
дъждец пусни, дребен бисер,
три реки да текат:
- Първа река – жито да дарява,
- Втора река – мляко каймаклия,
- Трета река – вино да тече, да
прелива злато от кесия.“
Коледни песни и наричания огласиха сградата на Общинска администрация – Генерал Тошево в
навечерието на Рождество Христово.
Две коледарски групи от детските градини „Пролет“ и „Първи
юни“ зарадваха служителите на
Общината с пресъздаване на ритуала Коледуване. Както повелява традицията, малките тошевчета бяха дарени от стопанина Валентин Димитров с добруджански
краваи, колачета и лакомства.

След забраната за фойерверки на Нова Година, очаквам
напролет да се забрани и дълбоката оран, за да не се стресират къртиците.
***
Уж всички ти пожелават всичко най-хубаво за Нова година, а като ти се сбъдне - завиждат.
***
Дебел не се става между Коледа и Нова Година, а между
Нова Година и Коледа.

Всички посрещат новата 2022 година с надежда…

