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Патронажна грижа за възрастни хора и лица
с увреждания, чрез услуги в домашна среда

Община Генерал Тошево продължава да изпълнява
проект BG05M9OP001-6.002
”Патронажна грижа +” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е да се
осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажна
грижа за възрастни хора и
лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както
и подкрепа за адаптиране на
социалните услуги, делегирани от държавата дейности
във връзка с разпространението на COVID-19. Към момента са обхванати 53 потре-

бители в отдалечените населени места Конаре, Кардам,
Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Сноп, Житен и Росен, на
които е предоставена социално-здравна услуга и 22 потребителя, които получават
услугата доставка на храна
в населени места като Гене-

НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, обявява конкурс за стихотворение и проза на тема „Вино и любов, любов и вино“. Литературната надпревара, която отдавна се е
превърнала в традиционна за нашия край, се организира във
връзка с 14 февруари – празникът на винарите „Трифон Зарезан“ и на любовта „Свети Валентин“.
Всеки, който желае да участва в конкурса, трябва да бъде над 16 години и да изпрати една творба, до една страница големи в два екземпляра на които да са изписани: трите
имена на автора, неговата възраст, адрес и телефон за обратна връзка.
Краен срок за приемане на творбите: 07.02.2022 г., в НЧ
„Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „Васил
Априлов“ № 5 и на електронна поща: svetlina_gt@abv.bg. Отличените творби ще бъдат обявени на специална церемония
по време на честванията на празничния 14 февруари.

рал Тошево, Пленимир, Петлешково където няма предоставяне на социално-здравна услуга. На потребителите
се предоставя психологическа подкрепа, с цел по-лесно
преодоляване COVID-19.
Заявки за извършване на
доставки до дома на потре-

бителя се приемат на тел.
номер: 0883560603 за територията на цялата община. До дома на потребителя се доставят хранителни
продукти, продукти от първа необходимост, лекарства
и др. (със средства на потребителите) на целевите
групи: хора с увреждания,
възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., лица поставени под карантина във връзка
с COVID-19.
Чрез реализиране на дейностите по проекта е защитен обществения интерес и
се ограничава разпространението на вируса COVID-19 на
населението на Община Генерал Тошево и се подпомага
за справяне с последиците от
заболяването.

Към дата 14 януари пациентите с положителен PCRтест на територията на община Генерал Тошево са 45. 3 от
тях се намират в болнични заведения и 42 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 77.
Починал един.
Към 12 януари заболеваемостта е 358.30 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!

Затегнаха COVID-19 мерките в област Добрич
Отменени са масовите социални събития в областта,
тръгват масирани проверки за спазване на мерките

На 10 януари се проведе заседание на Областния координационен щаб към Областен
съвет по здравеопазване, председателствано
от областния управител
Галин Господинов, във
връзка с увеличаващия
се брой новорегистрирани случаи на коронавирус в областта.
Пред членовете на
ОКЩ директорът на РЗИ
и секретар на Щаба д-р
Светла Ангелова представи накратко актуални данни за разпространение на заболява-

нето. Единствената община, която остава в
безопасната зелена зона по заболеваемост в
област Добрич е Крушари. В жълта зона е област Добричка, а всички останали шест региона са в червено още от
по-миналата седмица.
Единодушно, членовете на Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване, са решили да
бъдат предприети следните седем спешни анти COVID-19 мерки:
* Преглед и отмяна на

Треньорска
рокада в
„Спортист 2011“ и
много напуснали
футболисти

„МИГ Балчик –
Генерал Тошево“ обявява нова процедура
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всички общински мероприятия със струпване
на хора;
*
Извършване
на
учестени
съвместни
проверки от служители
на МВР, общинските администрации и другите
териториални администрации;
* Засилване на противоепидемичния контрол в лечебните заведения;
* Строг филтър в детските градини;
* Удължено работно
време на някои от ваксинационните пунктове

с оглед поемане на поголемия брой желаещи;
* Засилени проверки
от служители на ОДБХ в
заведенията за хранене
и търговските обекти;
* Проверки от служители на дирекция „Инспекция по труда“ zа
спазване на противоепидемичните мерки и
допуска на работници
и служители в организирани колективи, както и препоръка за организиране на работния
процес от разстояние,
там където това е възможно.
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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

Намалиха продължителността
на изолацията и карантината

От 11 януари, лицата с потвърден COVID-19 подлежат
на задължителна изолация
за период от 10 дни, считано от датата на потвърдителното лабораторно изследване. Всички близки контактни
на доказан случай на коронавирусна инфекция подлежат на 7-дневна карантина,
считано от датата на последния им контакт с потвърдения случай. Това нарежда със
своя заповед министърът на
здравеопазването проф. Асена Сербезова.
Директорът на съответната
регионална здравна инспекция може да отмени предпи-

санието за поставяне под карантина на близко контактно лице, при положение че
то има поставена допълнителна (бустерна) доза ваксина срещу COVID-19. Условието е лицето да предостави по
електронна поща отрицателен
резултат от проведено след
72 ч. от датата на поставяне
под карантина PCR изследване. Карантината се отменя до
24 часа от представяне на документа.
Със същата заповед се отменя условието за задължителна 14-дневна изолация
след изписване от лечебно
заведение.

Отдел „Местни данъци и такси” на Община Генерал Тошево, напомня на всички лица, извършващи патентна дейност,
че срокът за подаване на декларации
за 2022 г. е до 31.01.2022 г. Платилите пълния размер до тази дата ползват
5% отстъпка.
Освен това на касата могат да се заплащат и стари данъчни задължения!

2

18 ЯНУАРИ 2022 Г. БР. 2 (3805)

Очаква се ново поскъпване на хляба

Ново поскъпване на хляба прогнозира Тодор Няголов
–председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите. Експертът говори пред Радио „Добруджа“ и обоснова бъдещата
си мрачна прогноза с високите цени на електроенергията
и газта, които са структуроопределящи за стойността на
хляба и хлебните изделия.
„Все по-високи стават
сметките, които плащаме за
ток. Миналият месец платихме сума, която беше с 320%
по-висока от предходния месец”, заяви Тодор Няголов,
който притежава фурна в град
Генерал Тошево. Освен от високата цена на енергоносителите, браншовикът се жалва и
от драстичния скок в цената
на брашното. „Такава цена не
е имало в целия ми 30-годишен период на работа в бран-

ша. Средната цена в момента
е 950 лева за тон, а следващата обявена стъпка от производителите е 1000 лева”, добави още той.
Прогнозите са за ново покачване на цената на насъщния с около 0,10 лв. до 0,20
лв. за един брой хляб. Това, по
думите му, ще стане ясно след

получаване на новата фактура за електроенергия. Цената
на солта също бележи драстичен скок и е три пъти по-висока. Производителите на хляб
и хлебни изделия вече плащат
380 лв. за тон сол.
„Два са вариантите, които
определят нашето съществуване – затваряне или вдига-

не на цените”, категоричен е
Тодор Няголов. Към монета в
региона няма затворени бизнеси от този бранш, но случаи
в страната вече се срещат.
„Трудно е. От няколко месеца
не работим на печалба, а на
загуба. Използваме спестявания, бавим плащания към доставчици, защото приоритетно плащаме сметките за електроенергия или газ. Единственото нещо, което не търпи повишение, е заплащането
на труда на работещите”, заявява още производителят.
По думите му 9% ДДС за
всички храни няма да доведе до понижение на цената на
хляба, но пък ще парира нейното ново покачване, а парите
могат да се инвестират в увеличение на заплатите на работещите в бранша.
По материал на
Радио „Добруджа“

Генерал Тошево отново ще
приеме Фестивала на лавандулата

В началото на новата година организационният комитет на Национален фестивал
на лавандулата, окончателно
потвърди датите за поредното осмо издание на събитието с дъх на етерично-маслената култура. И през настоящата
2022 година, Средно Градище и Генерал Тошево ще бъдат
любезни домакини на форума.
На 24 и 25 юни – навръх
Еньовден, Средно Градище ще
приеме фестивала, защото
празникът е посветен именно
на билките и лечебните цветя, а кое друго по-вдъхновяващо със своите качества и приложение растение, освен лавандулата!
На 1 и 2 юли пък Генерал То-

шево ще бъде домакин на събитието точно в разгара на
жътвената кампания на етерично-маслената култура.
През тази година, наред
с традиционната фестивална програма, организаторите планират забележително
участие на най-наложените и
успешни представители в сектора – лавандулопроизводители и собственици на дестилерии за етерични масла, силно международно присъствие
и подкрепа на най-високо институционално ниво.
Националният фестивал на
лавандулата се организира в
чест на хората, които създават модерното земеделие в
страната ни и на тези, чието
сърце остава там, на полето.

От 1 януари 2022 г.

Ясни са новите условия за финансова подкрепа на Промени в обслужването
младите земеделски производители в областта на част от общинската
транспортна схема

Безвъзмездна финансова
подкрепа за млади земеделски
производители и малки стопанства в област Добрич представиха в средата на миналата седмица експерти от Областен информационен център –
Добрич.
Чрез виртуална информационна среща, Михаела Козовска - експерт в Областен
информационен център – Добрич, запозна над 30 заинтересовани лица с условията за
кандидатстване по подмерките 6.1 „Стартова помощ за
млади земеделски стопани“ и
6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
от Програмата за развитие на

селските райони 2014-2020 г.
По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски
стопани“ ще се финансират
проекти на земеделски стопани на възраст между 18-40 години за създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства. Допустими
кандидати са физически лица,
ЕТ и ЕООД, регистрирани по
Търговския закон, чийто икономически размер на стопанства им е в границите на 8 000
евро – 16 000 евро, измерено
в стандартен производствен
обем (СПО). Важно условие
за допустимост е кандидатите
да притежават професионални умения и компетентности в

областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост. Ако те не притежават такива, също могат да кандидатстват при условия, че заложат
в бизнес плана преминаване на обучения, за да отговорят на изискванията за допустимост.
При кандидатстването се
подава Бизнес план, който задължително включва увеличаване на икономическия размер
на стопанството с най-малко 4
000 евро, измерен в СПО и поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единич-

на цена не по-малка от 700 лв.
Максималния срок за изпълнение на плана е 5 години, считано от датата на сключване
на административния договор.
Общият размер на финансовата помощ за един кандидати е 25 000 евро, разпределена на две плащания. Първото плащане от 12 500 евро се
извършва до два месеца след
сключване на административния договор. Второ плащане в
размер на 12 500 евро при коректно изпълнение на всички
заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.
Крайния срок за кандидатстване е 28.02.2022 г.,
17:30 ч.

Първи данни от преброяване 2021

С почти 50 000 души се е стопила
област Добрич през последните 10 години

С 49 895 души са намалели жителите на област Добрич за 10 години. Това сочат първоначалните данни
от последното преброяване,
проведено в края на миналата година. Цифрите бяха изнесени от Националния статистически институт. Според
тях към 1 февруари 2011 година населението в областта
е било 189 677, докато на 7
септември 2021 година е 139

782. За съжаление това поставя област Добрич, наравно с област Видин като първенци по намаление на населението през периода – с по
26.3%. Следва област Монтана с 24.2%.
Населението на област Добрич към 7 септември м. г. е
2.1 процента от това на страната. В областта има 103 886
жилища, 64 199 от тях са в
градовете, а 39 687 – в се-

лата.
18-ото преброяване на населението и жилищния фонд
в страната се проведе от 7
септември до 10 октомври
2021 г. Според разработената оценка населението на
страната към 7 септември е 6
520 314 души. Преброени са
2 813 847 домакинства, или
средно в едно домакинство
живеят по 2.3 лица
Най-малка остава област

Видин с население 74 хил.
души, а най-голяма е област
София (столица) – 1 480 хил.
души. Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7 процента. Във
всички останали области е
регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3 на сто), Варна и София, съответно по
10.0 процента.
Намаление на населението
се наблюдава при последните
четири преброявания, като
най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844
хил. души, или с 11.5 процента спрямо 2011 година.
Според оценката към 7
септември 2021 г. жените са
3 397 357, или 52.1 процента, а мъжете – 3 122 957, или
47.9 на от населението на
страната. Разпределението
по възрастови групи показва
задълбочаване на процеса на
застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава
с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни
пункта спрямо 1992 годна.

Във връзка с проведена обществена поръчка с предмет:
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община Генерал Тошево, по обособени позиции“, считано от
01.01.2022г. ще се изпълняват следните маршрутни разписания:
ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
1. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Кардам-Спасово-Сърнено-Сираково-Великово-Калина-Горица-Преселенци-Люляково-Писарово-Генерал Тошево с начален час
на тръгване 6:50 часа и 14:00 часа от автогара Генерал Тошево. Линията не се изпълнява в събота и неделя.
2. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-ЛюляковоПреселенци-Василево-Конаре-Средина-Балканци-Василево-Преселенци-Малина-Петлешково-Присад- Генерал
Тошево с начален час на тръгване 6:40 часа и 13:30 часа от автогара Генерал Тошево. Линията не се изпълнява
в събота и неделя.
ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
1. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Присад-Петлешково-Пленимир-Добрич с начален час на тръгване от
автогара Генерал Тошево 9:30 часа. Линията се изпълнява целогодишно.
2. Маршрутно разписание: Генерал-Тошево-Добрич с начален час на тръгване от автогара Генерал Тошево: 7:50
часа, 10:15 часа, 12:00 часа, 14:00 часа, 16:00 часа, 16:30
часа. Линията се изпълнява целогодишно, като в събота и
неделя час на тръгване в 7:50 часа не се изпълнява.
3. Маршрутно разписание: Добрич-Генерал Тошево с
начален час на тръгване от автогара Добрич: 7:15 часа,
9:30 часа,10:45 часа, 12:00 часа,13:00 часа, 16:00 часа,
17:00 часа. Линията се изпълнява целогодишно, като час
на тръгване 7:15 часа не се изпълнява в събота и неделя.
4.Маршрутно разписание: Добрич-Генерал-Тошево-Кардам-Чернооково-Рогозина-Спасово-Бежаново-Дуранкулак-Граничар с начален час на тръгване от автогара Добрич: 17:30 часа и начален час на тръгване от с. Граничар в 6:30 час. Линията не се изпълнява в събота и неделя.
5. Маршрутно разписание: Добрич-Генерал-Тошево-Кардам-Чернооково-Рогозина-Спасово с начален час на тръгване от автогара Добрич: 8:00 часа и 14:30 часа и начален
час на тръгване от с. Спасово -10:00 часа и 16:30 часа. Линията се изпълнява целогодишно.
6. Маршрутно разписание: Добрич-Победа-МетодиевоМалина-Преселенци-Василево с начален час на тръгване
от автогара Добрич: 8:30 часа и 15:30 часа и начален час
на тръгване от с. Василево -9:15 часа и 16:15 часа. Линията не се изпълнява в събота и неделя.
До избиране на изпълнител на част от маршрутните разписания от общинската транспортна схема, считано от
01.01.2022 г. временно се преустановява изпълнението
на следните линии:
- Генерал Тошево-Росица-Генерал Тошево;
- Генерал Тошево-Лозница-Генерал Тошево;
- Генерал Тошево-Йовково-Генерал Тошево;
- Генерал Тошево-Житен-Генерал Тошево.
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СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“
СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево“ обявява процедура за прием на проектни
предложения BG06RDNP001-19.558 по мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване
в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
На 10.01.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево“ обяви процедура за прием на проектни предложения
BG06RDNP001-19.558 по мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони. Документацията по процедурата може да намерите на
сайта на СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).
Краен срок за подаване на проектни предложения:
10.02.2022 г., 17:00 ч.
Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез
процедура на подбор на проектни предложения е един краен
срок за кандидатстване в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от
ЗУСЕСИФ. Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани Условията за кандидатстване.
Проектите по процедурата се изпълняват на територията на
общините Балчик и Генерал Тошево, с изключение на територията на град Балчик и Курортен комплекс „Албена“, Община
Балчик, попадащи в списъка на населените места и курортните комплекси по черноморското крайбрежие с развит масов
туризъм, посочени в Приложение № 16 към ПРСР (2014-2020),
където не се предоставя финансова помощ за изграждане и
обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги.
Цел на процедурата:
Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в
селските райони, в т.ч.:
* Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;
* Инвестиране в туристическа инфраструктура;
* Инвестиране в инфраструктура за отдих за публично ползване;
Очакваните резултати от подкрепата по настоящата процедура се изразяват в създаването и обновяването на мал-

ка по мащаби публична инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, което от своя страна ще доведе устойчиво използване на местните ресурси, до създаването на оптимална жизнена и икономическа среда на територията на МИГ,
опазването на околната среда, създаването на достъпност до
природното и културно историческо наследство и повишаване привлекателността на територията на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“.
Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е
левовата равностойност на 5 000 евро при курс 1,9558 лева за
едно евро - 9 779,00 лева. Максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 200 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро- 391 160,00 лева Максималният размер на безвъзмездната
финансова за конкретен проект по настоящата процедура е –
60 090,21, лева Максималният размер на финансовата помощ,
която МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ като допустим получател
може да получи за мерки, финансирани от ЕЗФРСР по Стратегията ВОМР е в размер до 10 на сто от бюджета за проекти в
стратегията за ВОМР от ЕЗФРСР, а именно: 293 370 лева / 150
000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро.
По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за
подпомагане дейности:
1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни
центрове;
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни
табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути,
съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Кратки новини
1 581 престъпления са извършени на територията на област
Добрич през изминалата 2021 година. Това показва статистика, публикувана в сайта на Областната дирекция на МВР. Регистрирана е спад на престъпността – през 2020 година криминалните дейния са били 1 912.
През миналата година са разкрити 871 престъпления, процентът на разкриваемост е 55.09. През предходната година са
станали ясни авторите на 948 крими деяния – разкриваемостта
е била 49.58 на сто. През миналата година са установени и 124
души, извършили 121 престъпления през предходни периоди.
751 са извършителите на разкритите престъпления през
2021 година. Сред тях жените са 68, непълнолетните /14-17
години/ – 49, а 26 са чужденци. Най-много криминални деяния
са осъществени в Добрич – 664, а най-малко – на територията,
обслужвана от Районно управление на МВР в Албена – 59.

* * *

Община град Добрич сключи административен договор за
безвъзмездна помощ и стартира изпълнението на проект “Областен информационен център – Добрич 2022-2023 г.“ Стойността на договора е в размер на 250 000 лв., 100% безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнение е 2 г., съобщават от ОИЦ. Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център – Добрич за периода
2022-2023 г.
Областен информационен център – Добрич ще продължи да
развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЯВА

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост
за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за три, пет и десет стопански години, считано
от стопанска 2021-2022 година. Заповедта за откриване на
тръжната процедура и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 20.00 лв., до
12:00 часа на 28.01.2022 г. и се получава в Център за услуги
и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево. Оглед на обектите
може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.
Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 28.01.2022 г. в Център за услуги и информация, ет.1
в Административната сграда на Общинска администрация,
гр. Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 31.01.2022 г. от 09:00 часа в
Административната сграда на Общинска администрация
гр. Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж. Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и
05731/8939.

НАП стартира
Данъчна кампания 2022

На 10 януари стартира новата Данъчна кампания 2022 на НАП. Физическите лица, имащи готовност, могат да подават
декларации за доходите си по електронен път,
по пощата и в офисите на
приходната агенция, възползвайки се от предлаганата от НАП данъчна отстъпка от 5%.
От НАП уведомяват, че
в началото на март 2022
г., след подаването на данните от работодатели и
платци на хонорари, ще
бъде пусната и предварително попълнена декларация за доходите, която
се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично
данни за получени през
2021 г. доходи от трудови
правоотношения,
граждански договори и хонорари, доходи от наем за
имоти, чиито наематели са юридически лица и
други.
Срокът за ползване на
5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31
март, а крайният срок за

обявяване на доходите и
плащане на дължимия данък тази година е 3 май –
първият работен ден след
30 април, напомнят от
приходната агенция.
Лицата,
извършващи
дейност като търговци,
еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30
юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да
декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на
бюджетните
предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за
плащане на тези данъци
е 30 юни. Допълнителна
информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната агенция www.nap.
bg и на телефона на Информационния център на
НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите на
съответния оператор.

ОБЯВА

Община Генерал Тошево обявява публичен търг с тайно
наддаване по реда на Закона за общинската собственост за
отдаване под наем на дворни места, находящи се в населените места в Община Генерал Тошево за 10 стопански години, считано от стопанската 2021-2022 г. Заповедта за откриване на тръжната процедура и опис на имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.
Тръжна документация се закупува срещу 10.00 лв., до
12:00 часа на 25.01.2022 г. и се получава в Център за услуги
и информация, ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация, гр. Генерал Тошево. Оглед на обектите
може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ
деня на търга след закупуване на тръжни документи.
Депозит и заявления за участие се приемат до 15:00 часа на 25.01.2022 г. в Център за услуги и информация, ет.1
в Административната сграда на Общинска администрация,
гр. Генерал Тошево.
Търгът ще се проведе на 26.01.2022 г. от 09:00 часа в Административната сграда на Общинска администрация гр.
Генерал Тошево, зала „Дора Габе“, трети етаж.
Допълнителна информация на телефони 05731/20-20,
вътр.25 и 05731/8939.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
ОБЯВА

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.

* 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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„Спортист 2011“ започва полусезона в Трета лига с
нов треньорски тандем и много напуснали футболисти

В миналия брой на вестник
„Добруджански глас“ ви запознахме с плановете за зимна подготовка и селекция на
футболния отбор на „Спортист 2011“ (Генерал Тошево),
преди подновяването на шампионата в Североизточната
Трета лига. Сега, само седмица по-късно ситуацията в клуба е коренно променена.

Старши треньорът на отбора Калоян Михалев е освободен от поста си и вече е селекционер на „Светкавица“
(Търговище). Заедно с него си
тръгват опитните футболисти
Румен Николов и Георги Атанасов, както и младите Калоян Цветков, Йордан Атанасов
и Ивелин Кузманов (всички
от Варна). Петимата замина-

ват за Търговище в комплект
с треньора и неговият помощник Николай Георгиев. Отборът на „Спортист 2011“ напуска и Севдалин Стайков, като снажният бранител ще продължи кариерата си в „Доростол“ (Силистра).
През пролетния полусезон
в Трета лига тимът на „Спортист 2011“ ще бъде воден от

Отборът на „Спортист 2011“ ще разчита изцяло на местни кадри през
пролетния полусезон в Трета лига.

Фирма „Анто Рент“ ЕООД

е новооткрита фирма в региона на Добруджа и се занимава
с отдаването под наем на химически тоалетни.
Ние предлагаме набор автономни кабини за строителни
обекти и събития (публични или частни събития, концерти,
фестивали, в паркове и градини, на плажа и др.)Фирмата фокусира своята дейност върху една професия, като по този начин се адаптира точно към Вашите очаквания!
Ние от АНТО РЕНТ използваме санитарни продукти от найвисоко качество, икономични, на най-добра цена и отговарящи на нови нужди по отношение на устойчивото развитие.
Фирмата е единствената по рода си за отдаване под наем на
химически тоалетни със седалище в регион Добруджа, с което предоставя високо качество на обслужването в района!
За контакт с нас: тел: 0889 841 162
или на нашия сайт: www.antorent.com

треньорския тандем Станимир Йорданов и Даниел Иванов. И двамата са родом от Генерал Тошево и са бивши футболисти на тима, които през
последните години са много близо до всички процеси
в клуба и отлично познават
момчетата, техните качества
и обстановката в отбора.
Дуото ще бъде натоварено със задачата да сглоби боеспособен състав за втория
дял от първенството, като ще
се разчита предимно на футболисти от нашия град. В тима се завръщат няколко млади момчета от школата, които
през последните години играят в други отбори. Очаква се
да бъдат привлечени 1-2 момчета от Добрич, като едно от
спряганите имена е това на
полузащитникът на „Устрем
– Д“ (Дончево) Ерсен Елмаз.
Към момента обаче няма официално потвърждение на тази
информация.
Отборът има малко повече
от месец за зимна подготовка,
която ще бъде водена основно
в Генерал Тошево. Все още не
е взето решение за кратък едноседмичен лагер край морето. Договорените контроли
на тима от стария треньорски
щаб ще бъдат предоговорени,
като някои могат да останат,
а други да отпаднат.

Абонирайте се!
Уважаеми читатели, абонаментната кампания на общинския седмичен вестник “Добруджански глас” за 2022 година
вече започна. Отново ще бъдат издадени общо поне 48 броя от
любимия ви вестник. Абонирането става в пощенските станции на общината и страната, при пощальоните и в редакцията на вестника. Цената е следната – за 6 месеца – 9 лева и за
12 месеца – 18 лева. При абониране, съдействие може да потърсите при кметовете и кметските наместници на населените места в общината.
Ако искате да знаете повече за предстоящи и станали събития на територията на общината, за взетите от Общинския
съвет и Общинска администрация решения – абонирайте се за
вестник “Добруджански глас”!

Децата от Център за подкрепа и личностно
развитие, град Генерал Тошево, започнаха новата година с интересни и образователни занимания в различните клубове и кръжоци. В кръжок „Сръчни ръце“ възпитаниците изработиха
макет на ракета, чрез апликация, а в клуб „Творилница“ децата работиха върху стилизирана
зимна рисунка и упражняваха различни техники за рисуване върху стъкло.

Читател на годината

В началото на новата 2022 година, библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево, обяви
имената на читателите
с най-много прочетени
книги през отминалата
2021 година.
Приз ,,Читател на годината“ в детска заемна получи: Димитър Радостинов Георгиев, V а
клас при СУ ,,Никола Й.

Вапцаров“, град Генерал Тошево.
Приз ,,Читател на годината“ в заемна възрастни получи: Димитричка Димова Стефанова.
Служителите на библиотеката поздравяват
отличените и им пожелават и в бъдеще да откриват своите любими
книги.

Периодика, предоставена за ползване в библиотеката при НЧ „Светлина – 1941“, град Генерал Тошево
Вестници:
1. 24 часа (понеделник-петък)
2. Всичко за семейството
3. Минаха години
4. Читалищен вестник
Списания:
1. Biograph
2. National Geographic
3. Crime + книга
4. Story + книга
5. Журнал за жената + Кулинарен журнал +
Здравен журнал
6. Къща и градина
7. Осем
Доза смях

Това са всички наградени ученици – участници в V Областен конкурс
за есе на тема „Как общуваме днес?“.

Най-доброто,
за най-добрите!
Гимназия на настоящето и
бъдещето!
Новата 2022 година в ПГ
по земеделие „Тодор Рачински“, град Генерал Тошево,
започна с прекрасни изненади. Гост-художник Хаджиев
от клуб „Рисуване“ при учебното заведение и директорът на гимназията Кристияна
Иванова зарадваха бъдещите
художници с професионални комплекти за рисуване и
всички необходими материали. Подаръчните комплекти са в специални дървени
кутии с логото на училището. Ръководството на гимназията пожелава безброй красиви картини върху белите
платна.

За полет „Хелзинки-Торонто“ натоварили 400
пътници и само 200 ястия. Авиокомпанията допуснала грешка и екипажът бил затруднен!
Въпреки това, на една умна стюардеса и хрумнала идея!
След 30 минути полет тя нервно обявила:
„Дами и господа, не знам как се случи, но имаме 400 пътника на борда и само 200 вечери!
Всеки, който е достатъчно любезен да отстъпи
храната си на някой друг, ще получи неограничено количество безплатни спиртни напитки!“
Следващото съобщение било направено 6 часа по-късно:
„Дами и господа, ако някой иска да промени
решението си, ние все още имаме 200 вечери!“

