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Приложение №1
Отчет за работата на Община Генерал Тошево
за 2021 година
Последните дни на всяка година обикновено са време за равносметка.
Равносметка на отминалите моменти, постигнатите резултати и
пропуснатите възможности. За втора година в условията на световна
пандемия възможностите няма как да не бъдат ограничени. Въпреки всички
трудности вярвам, че изпращаме една успешна 2021година.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Генерал Тошево
и ръководената от него изпълнителна дейност на Общинската администрация,
извършени в съответствие с:
Програмата за управление на Общината (2019 – 2023 г.);
Общинския план за развитие 2021 - 2027;
Националните, регионалните и местните планови/стратегически
документи, попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;
Стратегическите цели на Общинска администрация;
Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2021 г.,
свързани с гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции
за подобряване на социално – икономическото развитие на общината.
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със
заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Генерал
Тошево:
Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в
ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики;
Реализиране на инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки,
осигуряващи оптимални условия за качествена жизнена среда за населението;
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Повишаване
на
жизнения
стандарт
чрез
гарантиране
на
конкурентоспособно образование, създаване на условия за социално
включване, осигуряване на условия за развитие на спорта;
Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и
бизнес, ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите;
развитие на културно-историческото наследство, съхранени природни
дадености, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар и
иновативни атракции за съвременна интерпретация;
Балансирано развитие на градската част и селата в общината;
Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне
на алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.
Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект
работата на отделните структурни звена на Общинската администрация. В
същото време изложението е представено на база основните приоритетни
области, залегнали в Програмата за управление за периода 2019 – 2023 г.
Втората година от управленския мандат 2019 – 2023 е силно белязана от
наложените от държавата мерки за справяне с кризата от пандемията COVID19. Те оказват влияние на всички сфери в обществото. Силно ограничени бяха
отново културният, спортният и социалният живот.
В инвестиционен план, чрез общинското дружество „Добруджа газ“,
разгърнахме мащабна дейност по присъединяване на нови райони и абонати
към газопреносната мрежа. Със 100 000 лв., осигурени от общинския бюджет,
жителите на още 23 улици в града вече се радват на предимствата на синьото
гориво. 65 са новите домакинства, клиенти на дружество, присъединени през
2021 година.
НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОЕКТИ“
Безспорната визитка на Община Генерал Тошево е работата по проекти с
външно финансиране. Те се изпълняват в синхрон с краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи. Подпомагат
процесите на управление и са основа за напредък на социално-икономическия
живот в общината.
През 2021 г. Община Генерал Тошево продължи да следва установената
политика за привличане на финансов ресурс с цел реализация на проекти,
финансирани от различни източници, допринасящи за подобряване качеството
на живот на местните жители.
През отминаващата 2021 година е приключило изпълнението на
следните проекти с външно финансиране от европейските структурни
фондове:
- Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево“ - ул. „Васил
Алексиев“, гр. Генерал Тошево; ул. „Втора“, с. Люляково; ул. „Антимовски
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хан“, с. Кардам по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
Стойността на проекта е 1 117 698,78 лв.;
- Проект „Рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Спасово, с.
Кардам и с. Люляково, община Генерал Тошево“ по Програма за развитие на
селските райони 2014 - 2020 г. Стойността на проекта е 4 974 744 лв. с ДДС;
- Проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни
отпадъци – град Генерал Тошево“, финансиран от Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020“. Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв.;
- Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент +", финансиран по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по
ОПРЧР 2014-2020 на стойност 112 069,44 лв. Капацитетът на услугата е 70
потребители. За изпълнение на дейността на позиция „технически сътрудник“
е назначено 1 лице на пълно работно време и 9 на непълно работно време,
които обслужваха населението на цялата община.
Продължава
финансиране:

изпълнението

на

редица

проекти

с

европейско

- Проект „Развитие на туристическия потенциал, опазване и
популяризиране на общото наследство” по Програма за Трансгранично
сътрудничество с водещ партньор Община Генерал Тошево и партньор Община
Мурфатлар - Румъния. Проектът включва реконструкция и обновяване на
Народно читалище „Пробуда 1941“, с. Кардам; Основен ремонт на
съществуваща обществена сграда Народно читалище „Отец Паисий 1897“, с.
Спасово; Обновяване и развитие на прилежащ район на Исторически музей в
гр. Генерал Тошево. Общата стойност на проекта е 2 444 553,23лв., като 1 251
623,54лв. са за общината;
- Проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”, BSB1010 по
Съвместна оперативна програма по ЕИС „Черноморски басейн 2014-2020“,
който се реализира в сътрудничество между Община Генерал Тошево, Община
Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград – Украйна. Водещ партньор
по проекта е Община Генерал Тошево, а общата му стойност възлиза на 1 147
440,10 евро;
- Чрез МИГ Балчик - Генерал Тошево - Проект „Промяна
предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична застава, в
посетителски център чрез реконструкция, преустройство и оборудване/
обзавеждане“ на стойност 273 599,29 лева с цел ремонт на сградата и
прилежащи външни площи;
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- Проект „Заедно можем да продължим” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ - Услуги за деца от 0 до 3 г и от 3 до 7 г. и
техните родители: Формиране и развитие на родителски умения; Семейно
консултиране и подкрепа; Здравна консултация за деца; Подготовка за равен
старт в училище. Стойността на проекта през годината бе 98 220 лв.;
- Проект „Подобряване пригодността за заетост, приобщаване с оглед
насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги
и по-добра пригодност за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020. Цел на проекта: обучение на 18 души / 3бр. от
които с увреждания/ като болногледачи. Проектът ще обхванат 40 бр. възрастни
хора или хора с увреждания и е на стойност до 388 869,32лв;
По Национални програми са изпълнени следните проекти:
- Проект „Траурен дом в гробищен парк гр. Генерал Тошево“ по проект
„Красива България“ на стойност 267 634 лв. с дейност изграждане на нов
ритуален дом;
- Проект „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен
социален патронаж“, находяща се в УПИ XVII, кв. 63, по плана на гр. Генерал
Тошево, общ. Генерал Тошево“ - по целева програма „Подобряване на
материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена
трапезария“, финансирана от Фонд Социална Закрила на стойност 63 814,57 лв.
с основна цел модернизиране на работното пространство на Домашен социален
патронаж – Генерал Тошево;
- Проект „Обучение и заетост на продължително безработни лица“ назначени 10 безработни лица с продължителност на трудовата заетост 1
месец;
- Регионална програма за заетост на област Добрич – назначени 9
безработни лица с продължителност на трудовата заетост 4 месеца;
- Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – назначени 2
безработни лица с продължителност на трудовата заетост 24 месеца;
- Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания“ - назначени 2 безработни лица с продължителност на трудовата
заетост 24 месеца на стойност 45 231лв.
- Проект „Обществена трапезария“ чрез Фонд „Социална закрила“, за
безвъзмездно приготвяне на храна на 120 човека от общината, на стойност 95
616 лв.
- С Постановление 262/29.07.2021г. на МОН са одобрени средства в размер
на 70 054лв., с които е отремонтиран покривът и е направено освежаване на ОУ
„Йордан Йовков“ в с. Спасово;
- По програма на ПУДООС в двора ДГ „Пролет“ гр. Генерал Тошево е
изградена детска площадка на стойност 4 972лв.
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По различните Оперативни и Национални програми са подготвени и
подадени следните проекти:
- входирано проектно предложение „Закупуване на обзавеждане и
професионално кухненско оборудване за „Домашен социален патронаж“ на гр.
Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево“ на стойност 42 784,40 лв. към Фонд
Социална Закрила.
- входирано проектно предложение към ПУДООС - проект „Доизграждане
на битова канализация по улици: „Дочо Михайлов“, „Д. Петков“, „Отец
Паисий“, „Стара планина“, „Пейо Яворов“, „Александър Стамболийски“,
„Леонти Бакларов“, „Константин Кисимов“, „Пеньо Пенев“ и „Николай
Зидаров“ в Генерал Тошево – Етап II“ на стойност 2 496 278,84 лв.
- подготвено проектно предложение чрез МИГ Балчик - Генерал Тошево Проект „Промяна предназначението на съществуваща сграда - бивша гранична
застава - в посетителски център чрез реконструкция, преустройство и
оборудване/ обзавеждане“;
- Подготвено проектно предложение чрез МИГ Балчик - Генерал Тошево –
Проект „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“.
2021 година за Местна инициативна група „Балчик – Генерал Тошево“ бе
изключително успешна. Само за последните няколко месеца на отминалата
година са сключени 13 административни договора с Държавен фонд
„Земеделие". Разписани са договори и по другите оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност" и „Развитие на човешките ресурси". От
тях половината са за финансиране на бизнес и НПО-организации от община
Генерал Тошево. В числов израз работата на МИГ-а през периода от
създаването му се обобщава с 31 сключени договори с 24 бенефициенти, като
общата стойност на финансирането е 5 590 986,07 лв.

В сферата на отдел
„ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО,
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ ”
През разглеждания период 01.01 – 31.12.2021г. на територията на община
Генерал Тошево са планирани и изпълнени различни по характер строителни,
ремонтни, благоустройствени мероприятия, озеленяване и др., по списъка за
капиталовите разход, както следва:
І. Основни и текущи ремонти на сгради - общинска собственост:
Изпълнени са ремонтни дейности в кметствата на с. Пчеларово и с. Равнец
на обща стойност 24 938лв.
Дейностите са свързани с подобряване на санитарно-битовите условия,
подмяна на дограми, настилки, бояджийски работи, покривни работи и други, с
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цел осигуряване на нормалната експлоатация на сградите от служители и
граждани на Общината.
Изпълнени са ремонти в НЧ „Йордан Йовков 1896“ в с. Красен, НЧ
„Йордан Йовков 1941 год.“ с. Росица, НЧ „Александър Гичев 1907“ в с.
Василево, клубове в селата Петлешково и Къпиново, включващи ремонти на ел.
инсталация, покриви, огради, настилка и други. Общата стойност на
строително-монтажните работи е 71 315 лв.
ІІ. Обекти в направление „Образование”
В това направление беше извършен ремонт на покрив на училището в с.
Спасово на обща стойност 70 054 лв.
ІІІ. Обекти социално подпомагане и грижа
Извършен е ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „Домашен
социален патронаж" в гр. Генерал Тошево на стойност 59 882 лв.
ІV. Обекти „Благоустройство и комунално стопанство”
Една от най-значимите по обем позиции е „Благоустройство и комунално
стопанство” и включва
обекти от техническа инфраструктура, обекти,
подобряващи безопасността на движението и такива, свързани с енергийно
обновяване на многофамилни жилищни и обществени сгради в гр. Генерал
Тошево.
По уличната мрежа на град Генерал Тошево е изпълнено основен ремонт
на улица ул. „Васил Алексиев”-2 етап на стойност 183 406 лв., както и ремонти
на ВиК и уличната инфраструктура на „Васил Априлов“, „Иван Вазов“ и „Хан
Аспарух“, като разходените средства за последните две са съответно – 121 403
лв. и 95 068 лв.
По общинската улична мрежа бяха изпълнени множество обекти за
възстановяване на транспортно-експлоатационните характеристики на
настилките и подобряване на безопасността на движението, а именно:
трошенокаменна настилка - улицата към гробището в с. Зограф; ремонт на
главната улицата от Параклиса до края на с. Калина; ремонт на ул. „Бузлуджа“
от ОК 45 до ОК 46 в с. Кардам; ремонт на асфалтова настилка на ул. „Пета“ в с.
Пчеларово /гробище/; ремонт на улица „Десета“ в с. Чернооково. Ремонтите са
на стойност 241 015 лв.
Също така беше извършен ремонт на тротоари и площади както следва:
Ремонт на тротоари от ОК50 до ОК42 в с. Красен; ремонт на тротоари пред
кметството в с. Преселенци; ремонт на площада пред кметството в с. Люляково
и ремонт на оградата на парка пред кметството в с. Изворово. Общият размер
на изразходените средства е 81 527лв.
За зимно поддържане на общинската пътна и улична мрежа на територията
на общината е сключен договор с „Пътно строителство” АД гр. Добрич. През
2021 г. са извършени асфалтови кръпки, пътна маркировка, снегопочистване и
снегозащитни съоръжения на цялата територия на общината на стойност 252
455 лв. с ДДС.
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Почистени са общинските пътища от саморасли храсти и издънки на
дървета, повдигнати са короните на дърветата по общински път DOB - 3045 с.
Писарово, пътя за с. Краище и обходните пътища в гр. Генерал Тошево.
Във връзка с изпълнение на поетите задължения, през отчетния период
Агенция „Пътна инфраструктура” извърши почистване на републикански
пътища от саморасли храсти и издънки на дървета, повдигнати са короните на
дърветата по част от републиканската пътна мрежа на територията на
общината. Започна ремонт на участък гр. Генерал Тошево - ГКПП Кардам от
път ІІ-29 от републиканската пътна мрежа.
През 2021 година изпълнихме следните инфраструктурни проекти:
1) Завърши СМР по Проект 08/07/2/0/00641 „Рехабилитация на част от
водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община
Генерал Тошево." по ПРСР 2014-2020- на обща стойност 4 792 515 лв. с ДДС.
- За обект с. Спасово общата дължина на водопроводите за реконструкция
е L= 3702 л.м.
- За обект с. Кардам общата дължина на водопроводите за реконструкция е
L=4603 л.м.
- За обект с. Люляково общата дължина на водопроводите за
реконструкция е L=3491 л. м.
2) Завърши работата по проект „Закриване и рекултивация на общинско
депо за неопасни отпадъци гр. Генерал Тошево“ по договор BG 16M1OP0022.010-0010/28.04.2020 ПО Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Проекта е на стойност 2 958 791лв.
3) „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Траурен
дом в гробищен парк на гр. Генерал Тошево, находящ се в гр. Генерал Тошево,
УПИ I, кв. 159 по плана на гр. Генерал Тошево, по проект „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ”, на стойност 237 665 с ДДС. Проектът е изпълнен и сградата ще
бъде въведена в експлоатация.
4) Завърши изпълнението на проект: Основен ремонт музейна сбирка и НЧ
„Дора Габе - 1940“ в с. Дъбовик по проект: „Развитие и популяризиране на
общото наследство“, BSB1010 по Съвместна оперативна програма
„Черноморски басейн 2014-2020“. Договор № MLPDA 68649/13.05.2020 г. - 376
762 лв.
5) С 18 720 лв. от Общинския бюджет бе монтирано видеонаблюдение на
възлови места в града и по-големите села от общината. За целта 5 нови камери
са поставени в района на центъра, на градския парк, ЖП спирката, както и в
посока с. Люляково. Със система за наблюдение се сдобиха и 6 села – Росица,
Балканци, Писарово, Василево, Чернооково и Кардам. В с. Спасово с цел
превенция и сигурност с 4 353 лв. се обезпечи пълно наблюдение на найнатоварените точки от пътя, пресицащ селото.
V. Почивно дело, култура и религиозна дейност
- Доставен и монтиран е модулен контейнер/стая за персонала и тоалетна /
на гробищния парк в град Генерал Тошево -18 180 лв.
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- Извършен е ремонт оградата на мюсюлманското гробище в с. Горица – на
стойност 9 957 лв.
- Ремонт на оградата на гробищен парк №2 в село Сноп – 6 922 лв.
- Благоустрояване прилежащо пространство на Исторически музей Генерал Тошево - 2 етап – на стойност 32 960 лв.
VІ. Инфраструктурни обекти
През 2021г. бяха финансирани и изпълнени:
- Ремонт на път DOB3038 / ІІІ - 2903 / Красен- Росен - Краище от км.3+000
до км.4+500 на стойност 114 000лв.
- Ремонт на ул. „Иван Шишман“ в гр. Генерал Тошево - 39 000лв.
През 2022 година е предвиден и ремонт на ул. „Люлин“ и ул. „Иван
Вазов“ в гр. Генерал Тошево, рехабилитация на тротоари на ул. „Васил
Алексиев“ в гр. Генерал Тошево и довършване на ремонта на улица „Осма“ в с.
Спасово и ул. „Васил Априлов“ в града.
Като инфраструктурни обекти бяха изпълнени:
- Ударопоглъщаща настилка за спортна площадка в с. Спасово - 9 394лв.
- Изпълнени са асфалтови кръпки в гр. Генерал Тошево – 49 999,97лв. с
ДДС или 2 020кв.м.
VІI. Подобряване качеството на атмосферния въздух
Поетапна реализация на проекти за газификация на учреждения.
Разширяване газоснабдяването на битови и промишлени консуматори.
Насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни
източници - изграждане на ВЕП и ФЕП, монтиране на слънчеви
колектори, използване на биомасата като енергиен източник
На територията на общината през 2021 г. публично са обявени над 30 бр.
преписки на различен етап и оповестени над 7 бр. решения издадени от
РИОСВ- гр. Варна за инвестиционни предложения.
Поддръжка на пътищата. Преасфалтиране на улици и периодично
почистване на уличните платна в населените места
За намаляване запрашеността на въздуха, на територията на община
Генерал Тошево периодично се извършва почистване на територии за
обществено ползване в населените места. Тази дейност през 2021 г. се
осъществява от наети и от назначени на работа лица по „Регионалната
програма”, както и лица за аварийни дейности и лица на социално подпомагане
в Общината.
Фирма, избрана през 2021г. по реда на ЗОП, извършва механичното
почистване на главните улици в града и ръчно почистване на териториите за
обществено ползване в централната част на гр. Генерал Тошево.
Поддържа се маркировката на натоварените с интензивно движение
улици в града, а в голяма част от селата са направени пътни неравности
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/препятствия/ за ограничаване скоростта на движение на МПС, като по този
начин се постига намаляване на шумовото натоварване, запрашеността и др.
С монтираната на трактора листосмукачка се извършва почистването на
сухи листа и окосената трева, събрани от общинските улици. С прикачения на
тракторите инвентар за косене целогодишно се поддържат всички пътища на
общината окосени и без бурени.
Поетапна подмяна на амортизирания автомобилен парк, собственост
на Общината.
С наличния багер-челен товарач, се осъществява поддържане
проводимостта на деретата, почистване на нерегламентирани замърсявания с
отпадъци.
С наличните вишки се осъществява поддържане структурните елементи
на зелената система в общината, освобождаване от прорасла растителност и
подмяна на уличните лампи и осветителни тела.
Общинското социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване”,
което е второстепенен разпоредител с общински средства, затвърди ролята си
на институция, отговорна за текущата поддръжка и ремонт на техническата
инфраструктура - общинска собственост, дребномащабни строителни дейности,
свързани с ремонт на тротоари, дъждоприемни решетки и шахти, метални
конструкции, изграждане на контейнерни площадки и др. Поддържане и
развитие на зелената система на територията на общината, включително и
мрежата от алеи, парковото обзавеждане и съоръженията за игра на деца.
VIІI. Подобряване управлението на водните ресурси, разумното
ползване и опазване на водите
Реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи на
селищните водоснабдителни системи
Извърши се подмяна на водопровод и канализация по ул. „Васил
Априлов” и ул. „Хан Аспарух” и изграждане само на канализация по ул. „Иван
Вазов в гр. Генерал Тошево. Проектиран е водопровод по ул. „Дочо Михайлов”
гр. Генерал Тошево.
Във връзка подобряване качеството на водоснабдяването в общината, е
извършена подмяна на водопроводи в селата Кардам, Спасово и Люляково.
Почистване чашката и благоустрояване на язовир Дрян
Районът на язовир „Дрян” е благоустроен и се поддържа в добър вид.
Осигурени са контейнери за сметосъбиране за летния период.
Язовирът през 2021 год. е отдаден под наем. Поддържането на основните
съоръжения на язовира се извършва от наемателя. Нает е оператор на
язовирното съоръжение, съгласно разпоредбите на Закона за водите. Поддържа
се общинският път обслужващ язовира, чрез целогодишно косене и окастряне
на храсти, почистване от саморасли дървета и издънки.
Мониторинг качеството на питейните и отпадъчните води
Мониторинг качеството на питейните води извършват РЗИ- Добрич и
„ВиК” АД- Добрич.
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Отклонения от нормите за питейно-битово водоснабдяване през годината
не се наблюдават. Изключение правят водите, добивани от плитки сондажи, по
показател нитрати.
Отпадъчните води се контролират от „ВиК” АД - Добрич, РИОСВ - Варна
и Басейнови дирекции - Варна и Плевен.
Контрол по неправомерно изхвърляне на отпадъци и др. в канализацията
се извършва от общински служители целогодишно, при подадени сигнали от
граждани.
Разрешения за включване към общинската канализационна мрежа се
издават от главния архитект на общината и ВиК - Добрич.
Обявени на сайта на общината и поставени на определеното за това място
в Общинска администрация гр. Генерал Тошево са съобщения, заявления и
решения от БДДР – гр. Плевен и БДЧР - гр. Варна относно издаване на
разрешителни за ползване на водни обекти, като броят им за 2021 г. е 10.
За поливането на общинските зелени площи и тревата на стадион
«Спортист» в гр. Генерал Тошево се ползва тръбен кладенец, чието оборудване
с помпена хидрофорна система се поддържа целогодишно и се извършва
мониторинг на водите, добивани от него, от акредитирана лаборатория. За
отчитане пред Басейнова дирекция Дунавски район на потребената вода и
извършения мониторинг се изготвя ежегодно доклад и декларация, на база
които се заплаща потребеното количество подземна вода на държавата.
IX. Устойчиво ползване на почвите
Превенция на пожари, наводнения. Борба с ерозията /почистване и
корекция на дерета, възстановяване на полезащитните пояси, забрана за
опалване на стърнищата/
Периодично на територията на общината се извършва почистване на
деретата с цел осигуряване тяхната проводимост и съответно намаляване
възможностите за затлачване, които биха довели до наводнения. Ежегодно от
междуведомствена комисия се извършва оглед за проводимостта на деретата.
Почистват се и се възстановяват нарушени терени на територията на общината.
Извършено е частично почистване от наноси и възстановяване профила
на коритото на дерета в с. Преселенци, с. Пчеларово и осигуряване
проводимостта на река Красенска в с. Изворово и с. Красен. Почистени от
саморасла растителност са дерето в с. Писарово и част от дерето в гр. Генерал
Тошево.
Във връзка със заповед на областния управител, ежегодно се издава и
заповед на кмета на Общината за ограничаване на дейностите, които са
предпоставка за възникването на пожари. Упълномощените от кмета лица дават
предписания във връзка с пожаробезопасността при складиране на материали,
слама и др., разписани в Наредба №1 на Общината. Сформират се гасачески
групи за всяко населено място на територията на общината и се прави оглед на
пожарните хидранти.
За повишаване сигурността на гражданите и персонала, в Общинска
администрация гр. Генерал Тошево е монтирана пожароизвестителна
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инсталация, а персоналът в ОА е обучен за реагиране в ситуация на възникнал
пожар.
Устойчиво ползване на пасища и ливади
През 2021 г. отдел „Собственост и стопански дейности” отдава под наем
общински земи и пасища, като през годината действащи са над 300 броя
договори за индивидуално ползване на общински пасища и наем на земеделски
земи от Общинския поземлен фонд. В договорите са залегнали клаузи, съгласно
които наемателите се задължават да не променят предназначението на
ползваните от тях земи и пасища, да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние и да почистват площите. В договорите се забранява
торенето на пасищата с изкуствени торове и използване на води и утайки от
пречиствателни станции.
Периодично служители от общинска администрация и междуведомствени
комисии извършват огледи и дават предписания за складовете и кубовете, в
които се съхраняват препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
X. Подобряване състоянието на зелените системи в населените места
на общината
Поддръжка, опазване и реконструкция на паркове, градини и улично
озеленяване
Поддържането е непрекъснат процес, осигуряващ необходимите условия
за функционирането на зелената система - косене, поливане и подхранване с
комбинирани минерални торове.
Тревните площи, цветните лехи по улиците и парковете на територията на
града периодично се почистват от плевели, листа, сухи клони и отпадъци.
След всяка коситба на тревните площи, засадената в тях декоративна
растителност /туи, ели, албиции и юки/ се окантява.
В началото на зимния период, за предпазване от счупване от снеговете,
някои от дървесните видове се овързват с корда, а други със зебло.
През пролетта свободните терени се третират с препарат за прочистване
от плевели - гробищни паркове, общински пътища, тротоари и паркови алеи.
Извърши се двукратна обработка - дезакаризация и дезинсекция - на
общинските зелени площи, а лятото се обработват храстите и цветята,
нападнати от вредители.
Оформя се храстовата растителност по улици и булеварди в гр. Генерал
Тошево и селата. Поддържат се структурните елементи на дървесната
растителност в населените места на общината и по общинските пътища. В тази
връзка през 2021 г. са издадени над 40 бр. заповеди за оформяне, окастряне или
премахване на суха декоративна растителност на територията на общината.
Функционира въведена система за електронно издаване на превозни
билети при превоз на получен дървен материал или дърва за огрев /след
издадени разрешителни и маркирана дървесина от общината/, като броят на
превозните билети за 2021 г. достигна 55. През отчетния период, след издадени
разрешения, е извършено декоративно кастрене и оформяне короните на
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дървета в гр. Генерал Тошево и кв. Пастир, както и с. Сноп, с. Дъбовик, с.
Росица, с. Красен, с. Сърнено, с. Рогозина, с. Чернооково, с. Писарово, с.
Люляково, с. Спасово, с. Василево, с. Йовково, с. Кардам, с. Преселенци, с.
Пчеларово, с.Узово, с. Пленимир, с. Градини и с. Росен.
За зацветяването в града се подготвя разсад от собствен неотопляем
разсадник. Всяка есен площите в разсадника се наторяват с оборска тор и се
окопават, като се подготвят за засяване семената на летните цветя. Правят се
парници, покрити с полиетилен, тъй като семената се засяват през месец март.
Този процес се повтаря и през месец юли, когато се засяват семената за
пролетните цветя. 80% от разсада, който ползваме, е собствено производство.
Цветята и храстите, които изискват по-специфични условия при производство,
се доставят от други разсадници. Такива са част от едноцветните виоли, нови
видове цветя, сакъсчета и каскадни петунии, които засаждаме в саксии и
поставяме на специални конструкции по стълбовете на централните улици.
Освен изграждането на нови обекти, работниците по регионална
праграма, както и заработващите социалните си помощи, извършват и текуща
дейност, а именно: периодично почистване на тревните площи и цветните лехи
по улиците и парковете от отпадъци, плевели, паднали листа и клони.
Изработения и монтиран от спомоществуватели в града питеен фонтан на
централната алея в парка в гр. Генерал Тошево се поддържа в изправност.
Подмениха се начупените дървени части на пейките от наличното парково
обзавеждане. Боядисаха се част от пейките и детските люлки на територията на
града.
През 2021 г. се извърши подмяна на изсъхнала растителност в Централен
градски парк Генерал Тошево, гайката, зелената площ под двора на кооперация
Демокрация, по ул. „Велико Маринов”, засяха се цъфтящи многогодишни
растения на входа и изхода на града.
Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства,
училищни дворове и др. обществени територии
През 2021 г. Общинска администрация работи в посока за подобряване на
градската среда, благоустрояване и озеленяване на междублоковите
пространства в гр. Генерал Тошево чрез изграждане на подходи и паркинги,
подходящо оформяне на градинките. Наред с това периодично се извършва
опресняване на маркировката на паркинги, улични платна и пешеходни пътеки.
Поддържа се озеленяването на училищни дворове и улици в града. Косят
се и се поддържат тревните площи на благоустроените пространства, по улици,
паркове и детски площадки.
През 2021 г. Общината извърши благоустрояване на обществени
територии: ремонт на площада пред кметство с. Люляково, ремонт тротоари с.
Преселенци и ремонт тротоари с. Красен. Бе благоустроено прилежащото
пространство на Исторически музей в гр. Генерал Тошево. Извърши се ремонт
на ограда на парка пред кметството на с. Изворово, ремонт ограда на гробищен
парк в с. Сноп и с. Горица.
В гробищните паркове на селата Йовково и Сърнено се изгадиха бетонови
площадки и ще се поставят модулни контейнери за извършване на обредни
12

ритуали. Контейнер от същия тип е доставен за персонала, обслужващ
гробищен парк Генерал Тошево.
За подобряване на спортната инфраструктура на територията на община
Генерал Тошево и осигуряване на по-добри възможности за развитие на
физическо възпитание и спорт от всички жители на общината, се извършва
поддръжка на съществуващите спортни площадки със съоръжения в Централен
градски парк гр. Генерал Тошево. Извърши се проектиране за ремонт на
стадион „Спортист”. Постави се ударопоглъщаща настилка за спортна
площадка в с. Спасово. Изгради се спортна площадка в ДГ „Пролет“ гр.
Генерал Тошево.
На двата входа на гр. Генерал Тошево по път ІІ 29, в цветарниците от
керемиди в стар стил, се засяха цъфтящи растения.
Контролират се различните видове замърсители, емитирани от основните
източници на замърсяване на атмосферния въздух: промишленост,
автомобилния транспорт и битовия сектор.
Контрол на източниците на замърсяване на атмосферния въздух на
територията на общината се извършва от РИОСВ- гр. Варна и РЗИ- гр. Добрич.
Фирмите, които замърсяват наднормено въздуха, превеждат ежемесечно
средствата за наложените им санкции, като част от тях постъпват в Общината и
се разходват само за проекти и дейности по опазване на околната среда.
Общината работи в насока за устойчиво енергийно развитие, като през
2021 г., за да не замърсяват атмосферния въздух, биоразградимите отпадъци от
контейнери за разделно събиране на биоотпадъци се извозват до Регионално
депо с. Стожер за правилното им обезвреждане. През 2021 г. количеството на
разделно събраните в кафявите контейнери биоразградими /зелени/ отпадъци,
извозени на Регионалното депо от сметосъбиращата фирма, достигна
приблизително 520 тона.
Организиране провеждането на залесителни кампании и
озеленителни мероприятия
След почистване на общински терени в близост до детски площадки, в гр.
Генерал Тошево се извърши залесяване с над 200 бр. Дървета - червен дъб, явор
и ели, осигурени от Гората БГ. За възстановяване на дървесната растителност в
централен градски парк, през пролетта Общинска администрация зася над 80
бр. дръвета. Възстановена бе дървестната растителност на неприхваналите се
дървета на общински зелени площи.
На залесителна акция, организирана от Общинска администрация по
повод празника на града, бяха засяти 100 бр. дървета в зелена площ до детската
пощадка на ул. „П. Д. Петков“.
За възстановяване на полезащитните пояси, Държавно лесничейство Генерал Тошево системно извършва залесителни мероприятия на мястото на
изсечените пояси.
Ежегодно се извършва инвентаризация на залесените площи.
XI. Опазване на биоразнообразието
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Основната цел е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови
екосистеми, местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на
биологичното и ландшафтно разнообразие, като в тази връзка за територията на
общината за 2021 г. са издадени 3 бр. позволителни за добив на плод от орехови
насаждения и 10 бр. позволителни за ползване на лечебни растения /липов цвят,
цвят и плод бъз, бял равнец, конски кестен и др.
При изпълнение на Договор от 22.01.2021 г. „Залавяне, кастрация,
обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, поставяне на трайна маркировка,
връщане по места на всяко куче“, сключен между община Генерал Тошево и
Сдружение „Обич за обич”- гр. Добрич, за 2021 г. са обработени 20 бр. кучета
на територията на община Генерал Тошево. Трайното намаляване популацията
на безстопанствените кучета осигурява и нормалното възпроизводство на
полезния дивеч.
Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени
територии
Изградения мини дендрариум и евроалея в града се поддържат
целогодишно - извършва се окопаване, поливане им при необходимост, косене
и цялостно поддържане, както и почистване на съответните терени.
Мерки за предотвратяване на горски пожари, забрана за палене на
стърнища и гори
В общината целогодишно се предприемат мерки за предотвратяването на
горските пожари, както от Общинска администрация, така и от Държавно
лесничейство и с помощта на дирекция ПБЗН. Сформират се групи за
доброволно гасене на пожари в населените места на територията на общината.
XІI. Ограничаване на шумовото натоварване в населените места
Извършване на озеленителни мероприятия с цел намаляване на шума
Общината полага грижи за поддържане озеленяването на булевардите,
улиците и междублоковите пространства през цялата година, като растенията
се подрязват и окопават.
Направен е ремонт на уличните настилки на редица улици в населените
места на общината. Извършено е преасфалтиране на ул. «Иван Шишман», ул.
„Васил Алескиев“, част от ул. „Иван Вазов“ и част от ул. „Васил Априлов“ в гр.
Генера Тошево.
Извърши се ремонт на част от ул. „Бузлуджа“ в с. Кардам, ремонт на ул.
„Осма“ в с. Спасово, ремонт на асфалтова настилка на ул. „Пета“ в с.
Пчеларово, ул. „Десета“ с. Чернооково, главната улица в с. Калина, път DOB3038 за с. Краище. Положена е трошенокаменна настилка на улицата към
гробището в с. Зограф.
XIІI. Екологосъобразно управление на отпадъците
Актуализиране на местната нормативна уредба за управление на
отпадъците
За синхронизиране на местната нормативна уредба с приетите нови
законови актове в България през 2021 г., наредбите и програмите на общината
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се актуализират. Към Общински съвет - Генерал Тошево има сформирана
постоянна комисия по „Селско стопанство, гори и екология”, която разглежда и
обсъжда всички предложения свързани с управлението на отпадъците и
опазването на околната среда, преди вземането на окончателни решения от
Общински съвет.
Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците,
Закона за опазване на околната среда и разработените нормативни актове на
общината, целогодишно се извършват проверки по изпълнението им - както от
общински служители и кметове, така и съвместно с полиция, РИОСВ - Варна,
Агенция по безопасност на храните и РЗИ. Периодично се извършват
проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при
констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за
почистване на замърсените площи.
С цел недопускане на повторно замърсяване се осъществява непрекъснат
превантивен контрол от служители на Общинска администрация Генерал
Тошево и РИОСВ гр. Варна.
За всички констатирани нарушения на общинските наредби,
упълномощени общински служители дават предписания на нарушителите, със
срок за отстранявяне на нередностите, като за 2021 год. са дадени над 150 бр.
предписания, като повечето са изпълнени, а за неизпълнените се съставят актове
за административни нарушения.
Наред с това Общината извършва периодичен контрол върху:
- предоставено ползване „тротоарно право“ при строителни и ремонтни
дейности;
- нерегламентирано изхвърляне на битови и строителни отпадъци;
- трайно паркиране на МПС и др. върху зелени и тротоарни общински площи и
до контейнерите за отпадъци;
- изпълнение на графиците за поддържане чистотата на местата за обществено
ползване, метене, сметосъбиране и сметоизвозване.
Екологът на Общината дава непрекъснати консултации и инструкции на
кметовете и кметските наместници на населените места, както и на
упълномощени служителите от Общинска администрация, по въпроси в сферата
на управление на отпадъците и действащите местни нормативни актове.
През 2021 г. се изпълнява Програмата за управление на отпадъците на
територията на община Генерал Тошево 2021-2028.
Участие в регионалната система за управление на отпадъците
В изпълнение на заложените цели в Общинската програма за управление
на отпадъците, Община Генерал Тошево участва като член в Сдружение
„Регионално управление на отпадъците – Добрич” и извозва всички отпадъци
на регионалното депо със съоръжения за биоразградими и строителни отпадъци
в с. Стожер.
Увеличаване на дела на разделно събраните биоразградими и
строителни отпадъци от територията на общината и оползотворяването им
на регионалното депо
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Избраната по реда на ЗОП сметосъбираща фирма извършва и извозването
на биоразградимите зелени отпадъци в гр. Генерал Тошево, като през 2021 г. са
осигурени 120 бр. кафяви контейнери за биоотпадъци от общинските зелени
площи и зелени градински такива. Фирмата извозва биоотпадъците от тях до
Регионалното депо със съоръжение за биоразградими отпадъци, където се
осигурява тяхното обезвреждане чрез компостиране.
При актуализация на Наредбата за управление и финансиране дейностите
по третиране на битови и строителни отпадъци на територията на община
Генерал Тошево е въведена такса за депониране на строителни отпадъци на
Регионалното съоръжение в с. Стожер, общ. Добричка, която при осигуряване на
разделно събиране на отпадъците от гражданите е в рамките на 6 лв./тон
строителен отпадък, такса за биоразградими отпадъци - 21,60 лв./тон, които се
заплащат в касата на Общината.
При провеждане на процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за
извършване на услугите по сметопочистване в общината, е заложено и
осигуряването от фирмата на 4-7 куб. м. контейнери за строителни отпадъци.
При желание и писмено заявление в Общинска администрация от страна на
гражданите, извършващи ремонт в жилищата си, се осигурава извозването на
строителните отпадъци от домакинствата. За извозването на един тон
строителен отпадък от фирма-изпълнител цената на услугата е 53,76 лв. и се
заплаща на касата в Общината. Издадени от Общината са над 6 бр.
разрешителни за извозване на строителните отпадъци на Регионалното депо със
съоръжения в с. Стожер от оторизирана фирма. През 2021 г. от Общината е
организирана безвъзмездна акция за предаване на строителни отпадъци от
домакинствата на Регионалното депо.
Поддържане на системата за организирано събиране и извозване на
отпадъците на територията на общината
Събирането и извозването на битовите отпадъци на територията на
община Генерал Тошево се извършва съгласно всички нормативни изисквания
на екологичното законодтелство.
На територията на цялата община има въведена система за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване, което се изпълнява от избрана по реда на ЗОП
фирма, след проведена открита процедура през 2021 г. Събирането на битовите
отпадъци се извършва със специализирани сметоизвозващи автомобили с ЕВРО
стандарт и общ полезен обем над 20 куб. м. В гр. Генерал Тошево осигурените
съдове за съхранение на твърди битови отпадъци са с различен обем
/контейнери тип „Бобър” с вместимост 1,1 м3 - 150 броя, кофи тип „Мева” с
обща вместимост от 120 л – 2400 бр. и 240 л.- 60 бр./ и се извозват съгласно
график, като за града сметосъбирането се извършва ежеседмично от четири
района в дните от понеделник до четвъртък, а в четвъртък от м. април до м.
ноември се събират биоразградими отпадъци от 120 бр. кафяви контейнери.
Събирането на отпадъците в централна градска част от 50 бр. контейнери тип
„Бобър” с вместимост 1,1 м3 за ТБО се дублира ежеседмично.
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Честотата на събиране на ТБО за селата в Община Генерал Тошево е 26
пъти годишно /през седмица за населено място/ от общо 687 бр. 1,1 м3
контейнери тип „Бобър” от шест направления в дните от петък до неделя.
През 2021 г. са подменени над 20 бр. повредени и амортизирани
контейнери тип „Бобър” на територията на общината, допълнени към селата са
още 10 бр. контейнери, съгласно сключеният нов договор за сметосъбиране.
Подменени са и над 20 бр. колела на 1,1 куб.м. контейнери в селата и
индивидуални кофи за отпадъци в града. Доставени са контейнери на всички
фирми, избрали заплащането на такса смет на база количество през отчетния
период.
На територията на града продължава поддържането на стационарни
площадки за разполагане на контейнерите, с цел игнориране на проблемите със
своеволното им преместване от гражданите.
Отремонтирани са над 20 бр. от уличните кошчета, разположени на
териториите за обществено ползване в града. Всички останали кошчета са
боядисани с цел предотвратяване на корозията.
Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци
на територията на общината
След закриване на общинското депо за ТБО чрез проект към МОСВ
„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци гр. Генерал
Тошево“, се извърши техническа рекултивация /прибутване и уплътняване на
отпадъците, вертикална планировка, изграждане на горен изолиращ екран,
газов дренаж с газови прозорци, запръстяване/, а чрез собствено финансиране
се извърши биологична рекултивация на депото /озеленяване с тревни смески/.
За обвързване на такса смет с разходите по извършване на услугите е
одобрена от Общински съвет Генерал Тошево докладна за необходимите
разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на
териториите за обществено ползване и поддържане на депо, дължимите
отчисления и обезпечения за тон депониран отпадък.
През 2021 г. се постигна задоволителна събираемост на местните данъци и
такси, в частност „такса за битови отпадъци”, което е резултат от доверието и
добросъвестността на гражданите, качеството на изпълняваните услуги, както и
от успешната работа на Дирекция „Местни данъци и такси“, но същите са
недостатъчни за покриване на 100 % разходите по чистотата.
Развиване и усъвършенстване на системите за разделно събиране на
отпадъците
За реализирането на посочената мярка в плана за действие към
програмата и за намаляване съдържанието на вредни вещества в отпадъците,
както и ограничаване на количеството на опасните съставки в потока от
битовите отпадъци, Общината е установила сътрудничество с организации по
оползотворяване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване и с организации за оползотворяване на излезли от
употреба батерии и акумулатори, и МПС.
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Минимум веднъж годишно се правят акции за предаване на разделно
събраните отпадъци на територията на общината от електронно и електрическо
оборудване, батерии и акумулатори и др.
Община Генерал Тошево поднови договора за сътрудничество в областта
на разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване /ИУЕЕО/ с фирма „Трансинс технорециклираща компания” АД,
като са определени места за събиране на ИУЕЕО и ел. лампи в гр. Ген. Тошево
при организиране на акции. В Общинска администрация има обособени
пунктове за събиране на негодни за употреба тонер касети и луминесцентни
лампи. През 2021 г. в общината са събрани 733 кг. излязло от употреба
електронно и електрическо оборудване и 5 кг. луминесцентни лампи.
Община Генерал Тошево има сключен договор за сътрудничество в
областта на разделното събиране на излезли от употреба моторни превозни
средства /ИУМПС/ с фирма „Българска рециклираща компания” АД.
Община Генерал Тошево има сключен договор за сътрудничество в
областта на разделното събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори с фирма „Трансинс батери” ООД, която е осигурила над 85 бр.
кошчета за негодните за употреба батерии за всички населени места на
общината, включително за кметства, училища, детски градини и обществени
места, а акумулаторите се предават по време на акции, като през 2021 г. са
предадени 15 кг.
За разделното събиране на отпадъците Общината има договор за
сътрудничество с фирма „Булекопак” АД – организация по оползотворяване на
отпадъци от опаковки. Въведена е система за разделно събиране на отпадъците
от стъкло, хартия и пластмаса в гр. Генерал Тошево, с. Кардам и с. Спасово.
Поставени са и се обслужват по график 2 пъти месечно жълтите контейнери 53 бр., а веднъж на 6 месеца зелените контейнери - 29 бр. за опаковки от
стъкло. Така се постига редуциране обема на депонираните отпадъци, които в
противен случай биха отишли на депото, а в момента се рециклират и
оползотворяват.
XІV. Екологично образование и участие на обществеността в дейности
по ООС
Осъществяване на акции за почистване на населените места
С цел повишаване на екологичната култура и стимулиране
заангажираността на обществото за опазване на околната среда и чистотата, от
фирма Екоколект бе проведено обучение на подрастващи от града за
разделното събиране на отпадъци от опаковки.
Поддържане и подаване на актуална информация на база данни за
състоянието на ОС и на база данни управление на отпадъците
Ежегодно в общината се обобщават данни за количеството на битовите
отпадъци, генерирани от жителите на общината. Същите се отчитат в НСИ и
РИОСВ.
Ежегодно в Общината се издава бюлетин с информация за околната
среда. За по добра информираност на населението, относно околната среда
18

Общината има раздел „Екология” на Интернет страницата си, в който
периодично се поместват материали във връзка с екологичното законодателство
и новите инвестиционни предложения на територията на общината, за сведение
на гражданите и предложения от тяхна страна.
Поддържане на система за управление на околната среда ISO 14001
Община Генерал Тошево и през 2021 г. продължава да поддържа
стандартите ISO 14001:2015 и 9001:2015 за управление на околната среда и
управление на качеството.
В сферата на отдел
„СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”
Водещ документ за дейността на отдел „Собственост и стопански
дейности” и през изминалата 2021 г. е Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост, приета с Решение 1-7/18.02.2021
г. на Общински съвет Генерал Тошево и допълвана с решения през годината.
Във връзка с управлението и разпореждането с общинско имущество са
изготвени докладни за вземане на решения от Общинския съвет относно
разпоредителни сделки с общински имоти по реда на ЗОС, отдаване под наем
на имоти общинска собственост, прекратяване на съсобственост. През годината
за изпълнение на програмата са провеждани редица процедури по придобиване,
отдаване под наем и разпореждане с общински имоти.
През 2021 г. продължи процесът по съставяне на актове за недвижими
имоти - общинска собственост. Съставени са 193 бр. актове за общинска
собственост, като по-голямата част от тях са на основание чл. 59 от ЗОС, след
влизане в сила на заповеди за одобрение на кадастрална карта и регистри за
Община Генерал Тошево. Във връзка с актуване на поземлени имоти, които се
намират извън урбанизирана територия на населените места, са заявени и
получени официални документи – 225 бр. скици и 171 бр. удостоверения от
Агенция по геодезия, картография и кадастър.
За изпълнение на взети решения на Общински съвет, през годината са
проведени 4 публични търга с явно наддаване и 5 публично оповестени
конкурса за отдаване под наем на общинско имущество. Следствие на
проведените процедури се сключиха 8 договора за отдаване под наем на
общински имоти. През годината, след проведени конкурсни процедури, за 10
години са отдадени следните общински имоти: Заведение за обществено
хранене с лятна тераса и хотелска част - мотел „Добруджански рай“ и язовир
„Дрян“.
Поради неизпълнение на задължения на концесионера, през годината
предсрочно е прекратен Договор за предоставяне на общинска концесия за
„Комплекс Басейна”. Проведени са 3 броя конкурсни процедури за отдаването
на общинския имот, но желаещи да участват в конкурса нямаше.
През годината са сключени 6 бр. договори за послужване на общински
кладенци и сондажи, находящи се в селата Пленимир, Конаре, Сноп,
Преселенци и Спасово.
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След решение на Общински съвет е проведена процедура по отдаване на
имот - общинска собственост, представляващ помещение - лекарски кабинет в
с. Петлешково. Сключен е договор за наем с общопрактикуващ лекар.
През годината са проведени 5 броя заседания на местната Комисията по
жилищно настаняване и картотекиране, в резултат на което се сключиха 25
нови договори за отдаване под наем на общински жилищни имоти, съгласно
Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд.
Към настоящия момент свободни общински жилища има в с. Петлешково,
повечето от които са негодни за обитаване.
Съгласно Закона за общинска собственост, Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в
изпълнения на решения на Обшински съвет са реализирани 9 сделки за
продажба на недвижими имоти. Подробна информация за разпоредителните
действия ще бъде публикувана на интернет страницата на Общината Публичен регистър на Община Генерал Тошево за разпоредителните сделки с
имоти – общинска собственост през 2021 г., съставен съгласно изискванията на
чл. 41 ал.4 от ЗОС.
В изпълнения на решения на Общински съвет, през 2021 г. са преведени
тръжни процедури за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанска
2020/2021 г. и стопанска 2021/2022 г.
През годината са проведени 5 търга с тайно наддаване за отдаване не
земеделски земи от ОПФ за стопанска 2020-2021 г. Отдадени са 640 дка и се
сключиха 10 бр. договори за наем.
След решения на Общински съвет се проведоха 5 броя тръжни процедури
за отдаване на земеделски земи от ОПФ за стопанска 2021/2022 г. със срок – за
една, за три , за пет и за десет стопански години. Отдадени са 10 490 дка. /в т.ч.
за 1 година- 8607дка, за 3 години- 1458дка, за 5 години- 271 дка и за 10 години154дка. Сключените договори за наем за стопанска 2021-2022 г. са 74 броя,
като средно тръжната цена възлиза на 92 лв/дка.
През годината, след Решение на Общински съвет, Община Генерал Тошево
предостави под наем за стопанската 2021-2022 г. имоти- полски пътища в
размер на 2 347 дка, включени в заповед по чл. 37 ал.4 от ЗСПЗЗ на директора
на Областна дирекция „Земеделие” по цени в размер на среднорентно плащане
за съответното землище. Сключените договори под наем към момента са 170
броя, като продължава процедурата по сключването на същите.
Съгласно разпоредбите на чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ, след Решение на
Общински съвет за стопанска 2021-2022 година е проведена процедура по
разпределение между правоимащите без провеждане на търг или конкурс на
мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно
броя и вида на регистрираните животни по цена, определена от оценител на
имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители.
Сключени бяха общо 8 договора и анекса за обща площ 4 531 дка пасища,
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мери и ливади. Проведени са процедури по отдаване на останали свободни
мери пасища и ливади чрез търг с тайно наддаване на собственици на пасищни
животни, съгласно чл.37и ал.13 и чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ на собственици на
пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Сключени са 4 бр.
договори за наем с обща площ 915 дка.
В отдел „Собственост и стопански дейности“ през годината са заверени 57
молби-декларации на граждани за признаване право на собственост върху
недвижими имоти чрез извършване на обстоятелствена проверка на основание
чл. 587 от Граждански процесуален кодекс и чл. 79 от Закона за собствеността.
Издадени са 35 удостоверения на граждани и фирми за това има ли съставени
актове за общинска собственост за прилежащите площи към сгради в
стопанските дворове на бившите ТКЗС, има ли постъпили заявления за
реституционни претенции, както и по чл.33 и чл.66 от Закона за собствеността.
През изминалата година са одобрени заявки за свободни работни места от
Агенция по заетост, следствие на което са назначени на срочен трудов договор
в Община Генерал Тошево безработни лица, както следва:
- Програма "Обучение и заетост на продължително безработни лица"компонент 2 - аварийни дейности – 10 безработни лица с продължителност на
трудовата заетост 1 месец;
- Регионална програма за заетост на област Добрич - 9 безработни лица с
продължителност на трудовата заетост 6 месеца;
- НП „Помощ за пенсиониране“ - 2 безработни лица с продължителност на
трудовата заетост 24 месеца;
- НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - 2 безработни
лица с продължителност на трудовата заетост 24 месеца;
Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, през годината
са
категоризирани 9 обекта, извършващи туристическа дейност на територията на
общината.
В изпълнение разпоредбите на Наредба за организацията на търговската
дейност, на територията на община Генерал Тошево са издадени 12 броя
уведомления за разкрити нови търговски обекти на територията на общината и
са издадени 8 броя разрешения за извършване на търговия на открито.
Съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози е издадено 1
брой удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на
пътници и 8 броя разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници
на територията на общината.
През изминалата година, съгласно чл. 99 А от Закона за движение по
пътищата, са издадени 63 бр. карти за паркиране на хора с трайни увреждания,
жители на територията на общината.
През годината се проведе процедура за избор на изпълнител за извършване
на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областна и общинска
транспортна схема, съгласно утвърдени маршрутни разписания на Община
Генерал Тошево. Сключен е един брой договор за извършване на обществен
транспорт на пътници по областната транспортна схема.
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Във връзка с Постановление №408/23.12.2020 г. на Министерски съвет е
проведена процедура за избор на изпълнител за дейности по доставка на хляб
и основни хранителни продукти в малките селища на община Генерал Тошево,
като са сключени 3 броя договори. По този начин е осигурена доставката на
хляб и основни хранителни продукти до населените места, в които не
функционира магазин за хранителни стоки.
През отчетната година, след решение на Общински съвет, чрез внасяне на
парична вноска на стойност 100 000 лв. е увеличен капиталът на Акционерно
дружество „Добруджа газ“ АД. Средствата са изразходвани за изграждане на
нова газопроводна мрежа на територията на града, като са въведени в
експлоатация на нови 65 абоната.
През годината на територията на община Генерал Тошево се извършиха
ремонтни работи на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст
„Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“ с възложител „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД. Извършен е оглед на нанесени щети върху земеделски култури,
по реда на чл. 210 от Закона за устройство на територията и са възложени
пазарни оценки за определяне размера на обезщетенията на 31 броя ползватели
на засегнатите поземлени имоти. Извършени са всички действия, свързани с
организация, кореспонденция и изплащане на обезщетенията на ползвателите
на засегнатите от ремонта имоти.
Към 30.11.2021 г., следствие извършените действия в отдела са събрани 1
561 156 лв., както следва:
Приходи от наем на имущество
- 35 985 лв.;
Приходи от наем на земя
- 1 395 860 лв.;
Приходи от ползване на пазари, тротоари и др. 6 512 лв.;
Приходи от продажба на земя
- 122 799 лв.
В сферата на ЗВЕНО
„АРХИТЕКТУРА, НАДЗОР, НЕЗАКОННО СТОИТЕЛСТВО И
РЕГУЛАЦИЯ“
№

Вид услуга

Брой услуги

Сума /лева/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Издаване на скици
Издаване на стр. разрешения
Разрешения за поставяне
Издаване на допуски
Изчисляване на скици
Одобряване на ПУП
Издаване на удостоверения по ЗУТ
Изготвяне
на
протоколи
за
освидетелстване на сгради
Изготвяне на заповеди за събаряне
Издаване на удостоверения за
търпимост
Издаване на удостоверения за
въвеждане в експлоатация
Издаване удостоверения по чл.54А

1098
70
10
32
1098
32
22
-

19 661, 00
58 800, 00
380, 00
1 260, 00

70

7 160, 00

25

1 630, 00

22

660, 00

9.
10.
11.
12.

22

19 500,00
540, 00
-

13.
14.
15.
16.
17.

от ЗКИР
Изготвяне на
заповеди за
одобряване на ПУП
Отговори на молби и жалби
Издаване
на
преписи
от
строителни разрешения
Издаване на копия от разписни
листи
Попълване на служебната част на
данъчните декларации

14

-

29
41

246, 00

54

108, 00

1768

-

Актуализация и попълване на
разписните листи
Ежеседмични
и
ежемесечни
справки и отчети до РДНСК, ТСБ
и др.
Eжедневни устни справки и
технически консултации

202

-

72

-

21.

Издаване на удостоверения по чл.
54а от ЗКИР

22

540, 00

22.

Издаване на заповеди по чл. 154 от
ЗУТ
Заверка на технически паспорти

9

5 500, 00

35

350, 00

18.
19.

20.

23.

В сферата на отдел
„ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”
През 2021 г. дейността във функция Образование бе концентрирана,
както и предни години, върху координацията и контрола на движението на
учениците в училищата и на децата в детските градини; ежедневно
проследяване на посещаемостта в групите на детските градини; месечно
обобщаване на справките за събраните такси в детските градини.
Продължи дейността по организация на детски градини и училища за
подпомагане храненето на деца от подготвителните групи и ученици от първи
до четвърти клас. Разпределиха се средствата за подпомагане храненето на
децата и ежемесечно се следи стриктно тяхното изразходване, особено в
началото на учебната и на календарната година.
Обезпечи се дейността на детските градини и центровете за подкрепа за
личностно развитие със задължителна училищна документация за края и
началото на учебната година, съгласно изискванията на Наредба 8 /11.08.2016 г.
за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно
образование. Заявиха се учебници и учебни помагала за учебната 2021 – 2022 г.
за подготвителните групи на детските градини, делегира се правото на заявка и
поръчка на учебници и помагала на общинските училища, организира се
дейността по сключване на договори с издателствата и доставка на всичко в
изискуемия срок. Продължи обезпечаването на здравното обслужване на
всички училища и детски градини на територията на общината съгласно
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изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование. Всички
детски и учебни заведения бяха обезпечени с безплатен превоз на учениците по
утвърдените линии и направления със собствен и специализиран превоз.
Координира се дейността по изготвяне, съгласуване, реализация и
отчитане на проектите на детските градини и училища по 46 ПМС за
определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност.
Организира се и се контролира сключването на договор за дератизация и
дезинсекция и всички необходими третирания на вътрешни и външни
пространства на детските градини и ЦПЛР -съгласно нормативните изисквания.
Създаде се организация във връзка с преструктурирането на
образователната система в общината – закриването на детска градина „Слънчо“
в с. Преселенци и пренасочването на децата от района към ДГ с. Василево.
Въпреки извънредната епидемична обстановка, и през тази година
Общината връчи годишни плакети и награди на отличниците от Випуск `2021
от двете средни училища в града. Връчени бяха и награди на отличили се
учители и културни дейци.
Както всяка година се подготви и организира нормалното откриване на
учебната година във всички учебни и детски заведения на територията на
общината. Във връзка с извънредната епидемична обстановка, тази година бе
нарушена традицията за тържествено откриване на учебната година с
присъствие на представител на Общинска администрация. Създадена бе
организация по подготвянето и утвърждаването на списък-образците на
детските градини, проследяване и отразяване в база данни на движението на
децата и отсъствията на децата в задължително предучилищно образование.
Като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, всяка година
Община Генерал Тошево кандидатства пред Министерство на образованието по
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка
„Оптимизиране вътрешната структура на училищата, самостоятелните
общежития и детски градини” на МОН - м. март – м. ноември.
И през 2021 г. бе оказано пълно съдействие за обхват и задържане на деца
и ученици в задължителна училищна възраст по Механизма за
междуинституционално сътрудничество съгласно ПМС №100 от 08.06.2018 г. –
участие в екипите за обхват и издаване на актове и наказателни постановления
съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.
Всички детски градини бяха включени в проекта на Министерство на
образованието „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“, като бяха поети напълно разходите за месечна такса или за
дейности по изхранване на голяма част от децата от семейства в риск. В ДГ с.
Красен вече втора година назначен образователен медиатор по този проект,
който подпомага обхващането и задържането на всички подлежащи деца.
Подготви се и се организира обществена поръчка за доставка на твърди
горива и газьол за детските заведения за обезпечаване на отоплителен сезон
2021/2022 г.
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Продължи реализацията на проект „Заедно можем да продължим“ по ОП
РЧР – услуги за ранно детско развитие с осигуряване на работна заетост на 12
души по проекта.
Обезпечи се дейността на лятна академия „Патиланци“, финансирани
бяха всички предвидени дейности и мероприятия и бе оказано пълно
съдействие на специалистите в ЦПЛР-ЦРД. Организира се и импровизирано
„Плувно лято“ на басейна на хотел „Яница“ в с. Крапец с любезното съдействие
на домакините сем. Катранджиеви.
Отново се проведе традиционният ритуал за честване на последния жител
на общината, роден през предходната година и първия жител, роден през
календарната година, като тази година това бе юбилейно издание, тъй като се
навършиха 20 години от отбелязването на първото бебе на годината и 10
години, откакто в този формат се чества и последното бебе, родено през
предходната календарна година. Последният роден жител на 2020 г. бе Енес
Иванов Иванов от с. Горица, роден на 31.12.2020 г., а ,„Бебе №1 за 2021
година» беше госпожица Мелиса Билгинова Шукриева, родена на 03.01.2020.
По традиция семействата на децата получиха парична награда и специално
изработен медальон с логото на Община Генерал Тошево.
В сферата на спорта продължи традицията за Финансиране на спортната
дейност, развивана от спортните клубове на територията на община Генерал
Тошево съгласно Наредба за финансиране на СК .
Отбелязаха се 90 години конен спорт в община Генерал Тошево и по този
повод се организира юбилеен конен турнир, на който присъстваха и всички
деятели на този спорт през годините.
Чества се и 35 години баскетболно съдийство в община Генерал Тошево,
където плакет и награда получиха всички минали и настоящи съдии и
технически състави на турнирите през годините.
Подкрепа и финансиране получиха и мероприятията от годишния
календар на Общински младежки съвет Генерал Тошево. По тяхна идея в
центъра на града бе закупена и монтирана соларна пейка с портове за
зареждане на мобилни устройства. Изгради се и скейт-парк в Централен
градски парк. Те бяха активни и в организираната от Общината акция по
почистване на зелените площи в града.
По проект „Развитие и популяризиране на общото наследство”, SB1010
по Съвместна оперативна програма по ЕИС Черноморски басейн 2014 –2020,
който се реализира в сътрудничество между Община Генерал Тошево, Община
Мурфатлар – Румъния и Общински съвет Болград – Украйна, бе организиран
лагер в гр. Балчик, където младежи на възраст от 17 до 30 години от трите
държави имаха възможност да се обучават, опознаят и забавляват заедно в
продължение на 5 дни.
През 2021 г. не постъпиха заявления за подпомагане по Програмата за
инвитро на Общината.
И през 2021 г. активно се подпомагаха младите семейства по Програмата
за насърчаване на раждаемостта на територията на община Генерал Тошево,
приета от Общински съвет Генерал Тошево в началото на 2020 г. Заявления за
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подпомагане подадоха 24 двойки, от които 15 получиха материално
стимулиране. Бяха изплатени средства в размер общо на 6 200 лв.
Със заповед на Кмета, в изпълнение на Наредбата за отпускане на
стипендии на студенти от община Генерал Тошево, бяха определени
дефицитните за региона специалности – медицинска сестра и медицински
лаборант. В законосъобразния срок документи за кандидатстване подадоха две
дами, записани в редовна форма на обучение по специалността „Медицинска
сестра“. И двете бяха одобрени от комисията по Наредбата и към настоящия
момент имат сключени договори за финансиране съгласно условията на
горецитираната Наредба.
В сферата на отдел
„КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”
Културната дейност в Община Генерал Тошево се планира от отдела и се
организира в изпълнение на стратегическите цели на Общината в областта на
културата, Културния календар на Общината, Годишната програма за развитие
на читалищната дейност, Правилниците за дейността на Исторически музей и
на клубовете на пенсионера и уставите на народните читалища.
Дейността се реализира от отдела в тясно взаимодействие с всички
културни институти и неформални сдружения, осъществяващи дейност на
територията на общината: 24 народни читалища, Исторически музей Генерал
Тошево, клубове на пенсионера, религиозни храмове и др. Отделът извършва и
контрол по изпълнението на културните дейности в града и общината.
Дейностите на читалищата и Историческия музей се финансират основно
чрез субсидия, осигурена от държавния бюджет. От бюджета на Община
Генерал Тошево за 2021 г. народните читалища получиха допълнителни
финансови средства в размер на 80 000 лв. за дофинансиране на заплати,
осигуровки и социални разходи, обезщетение при пенсиониране, горива и
отопление, абонамент за периодични издания, застраховки на 5 компютърни
зали „Глобални библиотеки - България”, както и на имущество, придобито по
проекти, абонамент за периодичен печат и библиотечен софтуер, както и за
довършителни ремонти и оборудване на читалищните сгради. Осигурени бяха
и допълнителни целеви средства за най-значимите културни прояви по
Културния календар.
За развиване на основните им дейности, на Исторически музей и всички
народни читалища на територията на общината е учредено право на
безвъзмездно ползване на сгради, публична общинска собственост. За това
ползване има сключени договори, голяма част от които изтичат през 2022 г.
Всички заплащат такса «битови отпадъци» пропорционално на ползваната
площ.
През 2021 г. приключиха основните ремонтни дейности по сградата на
НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик и Музейна експозиция „Дора Габе“. Ремонтът
се реализира по проект на Община Генерал Тошево „Развитие и
популяризиране на общото наследство“, финансиран по Програма за
трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 - 2020“.
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По капиталовата програма на Общината, през периода бяха осигурени
средства от общинския бюджет в размер на 55 427 лв. за ремонти по сградите
на НЧ „Й. Йовков 1941 год.“ с. Росица – 31 247 лв., НЧ „Й. Йовков 1896“ с.
Красен - 14930 лв., НЧ „Ал. Гичев 1907“ с. Василево –-4 450 лв., НЧ „Св. Св. К.
и Методий 1797“ с. Пчеларово – 2 400 лв. и НЧ „Хр. Ботев 1942“ с. Рогозина – 2
400 лв.
Освен тях, на нуждаещите се народни читалища бе предоставено целево
общинско дофинансиране за довършителни ремонтни дейности и дооборудване
на сградите в размер на 7 400 лв.: с. Житен – 1 200 лв., с. Люляково – 1 100 лв.,
с. Кардам – 1 200 лв., с. Василево - 2 000 лв., с. Изворово – 1 200лв. и с.
Чернооково – 700 лв.
През 2021 г. народните читалища от общината имаха възможност да
кандидатстват със свои проекти пред МИГ – Балчик – Генерал Тошево – за
финансиране провеждането на културни събития през 2020 – 2021 г. Спечелени
са 2 проекта: на НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик, в партньорство с НЧ с.
Чернооково и НЧ кв. Пастир, и на НЧ „Светлина 1941“ гр. Генерал Тошево, в
партньорство с НЧ с. Спасово и НЧ с. Росица.
Читалищата, които не притежават собствена земеделска земя, ползват
земи от ОПФ, предоставена им от Общинския съвет съгласно Закона за
народните читалища: НЧ в гр. Генерал Тошево, в кв. Пастир, с. Люляково, с.
Йовково, с. Сноп, с. Житен, с. Петлешково, с. Присад и с. Росен. Между
читалищата и Община Генерал Тошево са сключени договори за уреждане на
това ползване, заверени в службата по вписванията. През 2021 г. договорите за
отдаването на тези земи под аренда бяха актуализирани, като средствата от
арендата ще се ползват за развиване на основните дейности на читалищата.
Читалищни библиотеки по смисъла на Закона за обществените
библиотеки работят в 15 от читалищата в общината. Библиотеките са
регистрирани в регистъра на обществените библиотеки към Министерство на
културата. В три от останалите читалища работят библиотечни сбирки /фондът
им е под 3000 библиотечни единици/. Периодично се провеждат дарителски
акции за набиране на книги. В останалите шест читалища е започнало
набирането на библиотечни колекции. През 2021 г. четири читалищни
библиотеки защитиха свои проекти за закупуване на нова литература,
финансирано от Министерство на културата чрез Програмата „Българските
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Проектите са
за: НЧ гр. Г. Тошево - 4 000 лв., НЧ с. Красен – 1 230 лв., НЧ с. Кардам – 1 180
лв. и НЧ с. Спасово – 985 лв.
Община Генерал Тошево продължава да работи успешно работи заедно с
читалищните библиотеки в гр. Ген. Тошево, с. Красен, с. Пчеларово, с. Кардам
и с. Спасово и да полага грижи за обезпечаване дейностите по Програма
«Глоб@лни библиотеки-България». Бяха поети някои от разходите на
читалищата - за ползвания интернет, застраховки, СОТ и др. През 2021 г. от
общинския бюджет бяха осигурени средства за абонамент за периодичен печат
на читалищните библиотеки за 2022 г..
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Община Генерал Тошево съдейства и за осигуряване на значително
дарение от книги за библиотеките, получени от Издателство „Захарий Стоянов“
София.
В НЧ „Светлина 1941“ в гр. Генерал Тошево традиционно функционира
Обединена детска школа по изкуствата, в която децата се обучават в класове по
пиано, акордеон, народно пеене, поп и рок пеене, народни танци, танцов театър
и др. Предвид ситуацията с коронавирус, в значителна част от учебната година
обучението в школата бе дистанционно, в изпълнение на издадените
разпоредбите ма Министерство на здравеопазването и РЗИ.
Културният календар на Община Генерал Тошево, Годишната програма за
развитие на читалищната дейност в общината и Годишният план на
Исторически музей Генерал Тошево предвиждаха провеждането на редица
значими традиционни културни прояви. В общината по традиция се отбелязват
всички традиционни български празници и обичаи, честват се националните
празници и бележити годишнини, организират се събори, землячески срещи,
концерти и гостувания на театрални спектакли, литературни срещи и др.
Въведеното извънредно положение поради епидемията от КОВИД - 19 и
последвалите обявени извънредни епидемични обстановки наложиха обаче
основни корекции на планираните прояви. Реализирани бяха всички събития,
които бяха предвидени да се проведат до започване на пандемията и през част
от летните месеци.
Организирани бяха:
- Тържества по повод Деня на родилната помощ;
- Ритуали „Трифон Зарезан“ с конкурси за майстор-винар и поетичен
конкурс – ортанизирани съвместно от общината, кметствата и народните
читалища;
- VIII Фестивал на шлагерната и СГ песен „Подари ми море” в ХК с.
Крапец;
- V Фестивал на лавандулата в гр. Генерал Тошево;
- VIII Еньовски събор „Край язовир Дрян”;
- IV Национален пленер по живопис „Бялата лястовица“в къмпинг с.
Красен, а създадените по време на пленера картини обогатиха фонда на
Община Генерал Тошево;
- Първи Пленер на уличното изкуство „Графити“ `21;
- IX Празник на хляба, житото и Добруджа в с. Спасово;
- XXI ДФС „Богородица” в гр. Генерал Тошево, по време на който се
проведе и концерт на народния певец Илия Луков и гостуваха участници от гр.
Твърдица, Р Молдова;
- В рамките на Културни празници „Албена“ в Исторически музей и селата
Изворово и Кардам гостуваха по традиция група писатели и историци.
- Организиране на среща-семинар по проект „Развитие и популяризиране
на общото наследство“ с участието на партньорите от Община Мурфатлар,
Румъния и Общински съвет Болград, Украйна
- IV Национален Фотопленер „Есенни хоризонти“ на тема „Есен край
границата“;
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- III Национален литературен конкурс за „Земя на пеещите колелета;
- В града гостуваха и театрални спектакли: „Женско царство“,
„Големанов“, „Две обиколки в парка“ и др. - доколкото позволяваше
спазването на противоепидемичните мерки.
В рамките на Празниците на Генерал Тошево бяха организирани прояви,
които не изискваха масово присъствие: литературни срещи, конкурси, изложби,
в т.ч. изложба на открито „Есен край границата“, акция по залесяване,
присъждане на годишните награди, поклонение пред паметника на патрона на
града и др.
По повод 141 г. от рождението на Йордан Йовков НЧ „Светлина 1941“
организира традиционния конкурс за рисунка, написване на есе или преразказ.
През 2021 г. бяха организирани тържества по повод кръглите годишнини
на народните читалища в град Генерал Тошево, с. Росица, с. Кардам и кв.
Пастир.
В рамките на коледните и Новогодишни празници бяха проведени концерт
„Коледна приказка“ и традиционното надпяване на коледарски групи
„Коледарски благослов“.
През годината Община Генерал Тошево сключи договор за отпечатването
на книга с биографията на ген. Стефан Тошев от акад. Стоян Райчевски, която
ще излезе от печат през 2022 г. Издадена бе и книга 3 с най-добрите разкази от
тазгодишния Национален конкурс за разказ „Земя на пеещите колелета“,
организиран от Общината.
Останалите планирани събития, които съвпаднаха по време с обявените
извънредно положение и епидемични обстановки, бяха отменени по
целесъобразност.
Клубовете на пенсионера са местна дейност, финансирана от Общинския
бюджет за съответната година, съгласно Единната бюджетна класификация.
Изградени са на териториален принцип в населените места от общината и
кварталите в гр. Генерал Тошево - като форма на социална интеграция на
хората от третата възраст и хората с увреждания - общо 22 за общината Те имат
за цел да създадат условия и да съдействат за поддържане на социалните
контакти, социалната интеграция, активното дълголетие и подобряване
качеството на живот на целевите групи, ползващи помещенията на клубовете.
За съжаление поради епидемията от коронавирус и усложнената епидемична
обстановки, с цел запазване живота и здравето на възрастните хора чрез
спазване на въведените противоепидемични мерки, през 2021 г. голямата част
клубовете на пенсионера не работиха пълноценно или останаха затворени.
Община Генерал Тошево работи в тясно сътрудничество и с
настоятелствата на храмове, джамии и молитвени домове на територията на
общината, участва в храмовите празници и при необходимост оказва помощ на
религиозните структури.
Работи се по изпълнение на общи проекти и договори за сътрудничество
в областта на културата и културната инфраструктура с Болградски район
Украйна, с Район Тараклия, Р Молдова и с градовете Мурфатлар, Негру вода и
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Наводари, Р Румъния. През 2021 г. бе сключен такъв договор и с гр. Твърдица,
Република Молдова.
Общината редовно се актуализира Регистърът на военните паметници от
общината, които са включени в националния регистър. През 2021 г. бе одобрен
проект за изграждане на нови паметни плочи в с. Кардам и с. Житен и
допълнителни плочи - в с. Красен и с. Изворово, очакваме целево финансиране
от Министерство на отбраната.
В сферата на отдел
„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"
В отдел „Социални дейности и Домашен социален патронаж” работят 20
служители. Най-всеобхватната социална услуга, предоставяна в общността на
територията на община Генерал Тошево, е Домашен социален патронаж с
капацитет 300 лица.
Предоставят се следните видове услуги: доставка на храна по домовете;
поддържане на лична и битова хигиена; закупуване на хранителни продукти и
вещи от първа необходимост; заплащане на ел. енергия, вода и телефон,
закупуване на лекарства; съдействие при снабдяване с технически помощни
средства; съдействие при изготвяне на документи за ТЕЛК, за настаняване в
Дом; административни услуги; поддържане на социални контакти и др. През
отчетния период услуги са предоставяни в 28 населени места: гр. Генерал
Тошево, кв. Пастир и селата Къпиново, Изворово, Красен, Росен, Росица,
Житен, Пленимир, Петлешково, Присад, Писарово, Конаре, Малина, Люляково,
Балканци, Средина, Преселенци, Равнец, Дъбовик, Пчеларово, Градини, Сноп,
Кардам, Чернооково, Спасово, Рогозина, Узово, Василево и Зограф. Услугата е
обезпечена с кухненско оборудване и пет броя специализирани леки
автомобили за разнос на храната. За 2021 г. в стола на Домашен социален
патронаж е извършена услуга „приготвяне на храна“ 4 броя.
През настоящия отчетен период Община Генерал Тошево реализира
социалната услуга „Обществена трапезария” на стойност 95 616 лв.,
финансирана от Фонд „Социална закрила” - за задоволяване на потребностите
от топла храна за 120 лица за периода 01.01-31.12.2021 г. Назначен е работник
кухня, чиято брутна работна заплата и осигуровки са за сметка на Общината.
В изпълнение на механизма за лична помощ и Закона за лична помощ,
Кметът на Община Генерал Тошево е работодател на 79 лица, назначени на
позиция „личен асистент“ и предоставящи социални услуги на 79 лица с
увреждания (с натрупване за периода януари-декември 2021 г.)
Община Генерал Тошево стартира изпълнение на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност с капацитет 50
места. Назначени са 22 лица на позиция „социален асистент“, полагащи грижи
за 87 потребители (с натрупване за 2021 год.), като 10 одобрени потребители са
чакащи. Обхванати са населените места гр. Генерал Тошево, кв. Пастир и
селата Кардам, Спасово, Чернооково, Люляково, Петлешково, Василево,
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Малина, Къпиново, Изворово, Росица, Красен, Сноп, Житен, Пчеларово и
Равнец.
В Община Генерал Тошево функционира Център за обществена подкрепа,
предоставящ социални услуги на семейства и деца в риск, с капацитет 20 места,
който е държавно делегирана дейност. Услугата към м. декември 2021 г. е с
натовареност над капацитета – 22 потребители. Проведени са общо над 800
социални и психологични консултации, като 450 от тях са извършени на терен
(мобилна работа). Във връзка с необходимостта от оказването на навременна
помощ и провеждането на мобилни консултации, през март 2021 г. е закупен
автомобил за удовлетворяване на нуждите на ЦОП гр. Генерал Тошево. С цел
да се подобри квалификацията и да се придобият умения за работа с
определени групи, през 2021 г. служителите са преминали през две обучения.
През октомври 2021 г. бе обявен конкурс за свободната позиция на Управител
на социалната услуга и бе назначен нов управител.
Община Генерал Тошево реализира дейности по проект „Подобряване
пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда
на територията на община Генерал Тошево“, който се осъществява чрез
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037
МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с
оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални
услуги и до по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от Европейски
социален фонд, сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез
главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
Проектът е на стойност 388 869,32 лв., капацитет 40 потребители и срок за
изпълнение на договора е 01.02.2023 г. По проекта са назначени на трудов
договор 1 сътрудник социални дейности и 17 лица, преминали обучение за част
от професия „болногледач“. Медицинска сестра и психолог предоставят по
график интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на 72
потребители (с натрупване) в населените места гр. Генерал Тошево, кв. Пастир
и селата Люляково, Василево, Житен, Красен, Изворово и Кардам.
Община Генерал Тошево реализира дейности по проект BG05M9ОP0016.002-0064-С01 „Патронажна грижа + в община Генерал Тошево“ който се
осъществява чрез процедура за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейски социален фонд на Европейския съюз, сключен между
Министерството на труда и социалната политика, чрез главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, на стойност до 112
069,64 лв., капацитет 51 потребители и срок на изпълнение от 01.03.2021г. до
01.03.2022г. Интегрирани здравно-социални услуги се предоставят в гр.
Генерал Тошево и селата Пленимир, Петлешково, Конаре, Средина, Кардам,
Спасово, Чернооково, Дъбовик, Пчеларово, Житен, Сноп и Росен. Назначени са
1 социален работник и 9 лица на позиция „домашен санитар“, които полагат
грижи за 57 потребители (с натрупване за 2021 г.). Назначен е шофьор, който
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извършва доставка до дома на потребителя на приготвена храна, хранителни
продукти, продукти от първа необходимост и лекарства (закупени със средства
на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на
неотложни административни услуги на 30 лица (с натрупване за 2021 г.).
Медицинска сестра се грижи по график за здравословното състояние на
потребителите. Психолог извършва ежемесечно супервизия на персонала и
предоставя психологическа подкрепа на потребителите.
В Община Генерал Тошево работят двама здравни медиатори - държавно
делегирана дейност, с цел подобряване достъпа на ромите до здравните и
социалните служби, преодоляване на културните бариери в общуването между
ромските общности и медицинския персонал по места, преодоляване на
съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите
по места, оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред
ромското население, здравно образование на ромите и активна социална работа
в общността. Същите са включени в екипите при издирване на деца,
застрашени от отпадане от училище, и при връчване на административни
актове на родители на отсъстващи от учебни занятия деца, както и за работа на
терен по превенция разпространението на вируса Ковид 19.
В сферата на отдел
„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
Отдел Местни данъци и такси е с численост на персонала 6 щатни
служители. Дейността на отдела е събиране и администриране на местни
данъци и такси и предоставяне на услуги на физически и юридически лица по
Закона за местни данъци и такси.
Видове данъци и такси:
 Патентен данък
 Данък недвижим имот
 Данък моторно превозно средство
 Такса битови отпадъци
 Местен данък – 3 %
 Туристически данък
 Данък върху таксиметровия превоз
 Други
 Технически услуги
 Такса куче
Издадени са:
- Данъчни оценки на имоти - 2792 броя
- Удостоверения за наличие и липса на задължения -284 броя
- Удостоверение за декларирани данни - 271 броя
Обработени са:
- Патентни декларации - 48 броя
- Декларация за туристически данък - 9 броя
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- Декларация за моторни превозни средства - 2124 броя
- Декларация за недвижим имот - 1990 броя
Събрани са Два милиона шестстотин шейсет и седем хиляди сто и
осемдесет лева, в т.ч.:
- Данъчни приходи: 1 640 313 лв.
- Приходи от такси: 969 701 лв.
- Приходи от лихви: 57 166 лв.
Издадени 185 бр. Актове за установяване на задължения за 2021 г. – за
сумата от 81 661.67 лв.
Платени задължения по издадени за 2021 г. АУЗ –8 496.57 лв.
Постъпили задължения от минали години по издадени Актове - 49 522 лв.
За повишаване на събираемостта и улесняване на гражданите,
заплащането на данъци и такси към Община Генерал Тошево може да се
направи чрез офисите на Изипей, Банка ДСК и Пощенските клонове на
Български пощи.
Изпълнение на бюджет - 2021
Параграф

1400 Патентен данък

План за
2021

Изпълнение

Процентен израз на събираемост

10 000

6 242

62.4

575

825

143.5

2100 ДНИ

350 000

322 858

92.2

2300 ДМПС

550 000

611 046

111.1

1 143 460

949 437

83.0

450 000

698 101

155.1

1 000

1 241

124.1

400

0

0.0

18 837

18 837

100.0

1 200

1 428

119.0

Такси

2400 ТБО
2500 Местен данък
2800 Туристически данък
3400 Други
8007 Технически услуги
8013 Такса куче
2809 Лихви
Сума:

57 166
2 525 472

2 667 180

105.6

В сферата на отдел
„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ”
Дейността на отдела е разнородна - в него са включени специалисти от
ЕСГРАОН, Гражданско състояние, човешки ресурси и юристи.
През 2021 г. се приеха и влязоха в сила две нови наредби, касаещи
местните данъци и такси на територията на общината – Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Генерал Тошево и
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Генерал Тошево. Актуализираните такси и
цени на услуги са оповестени на сайта на Община Генерал Тошево по дирекции
и по видове и на таблото пред Центъра за административно обслужване.
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В началото на годината са изготвени и утвърдени Стратегически цели на
Община Генерал Тошево за 2021 г., публикувани своевременно на сайта на
Общината в изпълнение разпоредбите на чл.33а от Закона за администрацията.
Ежегодно Общинска администрация Генерал Тошево изготвя Годишен
доклад за състоянието на администрацията, който представя до 01.03. в
електронен формат чрез Интегрираната информационна система на държавната
администрация на главния секретар на Министерски съвет в изпълнение на
чл.62, ал.1 от Закона за администрацията.
През 2021 г. се проведоха четири заседания на Общинската комисия по
обществен ред и сигурност, по едно на всяко тримесечие, на които се взеха
решения, касаещи сигурността на гражданите на общината – надграждането на
системата за видеонаблюдение, пътната безопасност и др. В резултат на взетите
решения от комисията, бе увеличено видеонаблюдението в населените места на
територията на Община Генерал Тошево, като бяха монтирани 12 броя камери;
беше освежена пътната маркировка; беше положена шумяща маркировка в град
Генерал Тошево.
През 2021 г. служителите от отдел Административно -правно обслужване
и от отдел Информационно обслужване и технологии и управление на
собствеността взеха активно участие, съвместно с Национален статистически
институт, в организацията и координацията по Преброяване на населението и
жилищния фонд на територията на Община Генерал Тошево, което се провежда
веднъж на 10 /десет/ години.
Годината бе богата на избори: на 04.04.2021 г. редовни избори на народни
представители, на 11.07.2021 г. - извънредни избори за народни представители,
на 14.11.2021 г. - избори за Президент и вицепрезидент на Република България
и за народни представители и на 21.11.2021 г. – втори тур на изборите за
президент и вицепрезидент. Във всички тези избори служителите на отдел
АПО, отдел ИОТУС, кметовете и кметските наместници на населените места на
Община Генерал Тошево взеха активно участие в организацията,
координацията и администрирането, което отнема голям ресурс от време.
В сферата на юрисконсултите:
За събирането на вземанията на Община Генерал Тошево през 2021 г. са
образувани 119 изпълнителни дела от юрисконсултите.
Постъпили са 22 заявления по Закона за достъпа до обществена
информация, а за 20 от тях са постановени решения, с които са удовлетворени
исканията на заявителите.
През годината са издадени 9 наказателни постановления за глоби в размер
от 1250,00 лв.
Дадени са 4 становища по КМЧП за признаване на решения постановени
от чужд съд.
В сферата на ЕСГРАОН:
През 2021 г. са издадени, както следва:
1. Удостоверения за семейно положение
68 бр.
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2. Удостоверения за идентичност на имена
25 бр.
3. Удостоверения за постоянен адрес
192 бр.
4. Удостоверения за настоящ адрес
271 бр.
5. Удостоверение за родствени връзки
15 бр.
6. Удостоверение за родените от майката деца 12 бр.
7. Удостоверение за правно ограничение
13 бр.
8. Удостоверение за идентичност на имена на улици 9 бр.
9. Удостоверение за вписване на чужденци
29 бр.
10.Удостоверение за вписване в КТД
28 бр.
11.Удостоверения от общ характер
453 бр.
12.Писма до институции
172 бр.
Общо
1 287 бр.
Започна подготовка и се извършва ежемесечна проверка на работата в
кметствата по регистрите на населението за тяхната цифровизация.
През отчетния период постоянно се оказва методична помощ и контрол на
кметове и кметски наместници по работата им свързана с ЕСГРАОН,
гражданско състояние и движението на актуализираните документи. Дадени са
указания на кметове и кметски наместници относно промяна на
законодателството във връзка с ЕСГРАОН и гражданско състояние.
В сферата на „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ”:
В ритуалната зала за 2021 г. са сключени 78 граждански брака.
Погребенията за 2021 г. са 140.
Ежедневно се оказва методическа помощ в работата на кметовете и
кметските наместници по административното обслужване и текущи въпроси.
В общинска администрация гр. Генерал Тошево за 2021 г. са издадени:
1. Актове за раждане
70 бр.
2. Актове за граждански брак
78 бр.
3. Актове за смърт
96 бр.
4. Решения по чл.19а от ЗГР/промяна на име/
5 бр.
5. Удостоверения за раждане (оригинал и дубликат)
860 бр.
6. Удостоверения за сключен граждански брак (оригинал и дубликат) 245 бр.
7. Препис - извлечения от акт за смърт
200 бр.
8. Удостоверения за наследници
470 бр.
9. Всички други удостоверения, издавани по гражданско състояние 235 бр.
10. Комплектоване на преписка за установяване наличие на българско
гражданство
20 бр.
11. Признаване на развод от чужбина
20 бр.
Ежедневно корекции и допълнения на данни в Регистри за раждане,
граждански брак и смърт, както и в електрония им еквивалент, и въвеждания,
корекции и сверяване на данни в НБД “Население“.
В сферата на ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ:
Основните цели на служителите в сферата на човешките ресурси са:
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1. Да организират своевременното оформяне на документите, необходими
за приемане, преназначаване и освобождаване на работниците и служителите, в
съответствие с трудовото законодателство.
2. Да участват в техническото и документално обслужване на
администрацията във връзка с възникването, съществуването и прекратяването
на правоотношенията с работниците и служителите, в т.ч. досиетата на заетите
в Общинска администрация.
3. Да изпълняват техническите задължения по осигуряване и обслужване
на учрежденския архив в Общинска администрация.
Във връзка с изпълнение на преките си задължения служителите са
извършили следните задачи:
1. Ежедневно се изготвят необходимите документи по назначаване,
преназначаване и освобождаване на работниците и служителите по трудово и
служебно правоотношение в Общинска администрация: трудови договори 156, заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения - 128,
допълнителни споразумения - 143
През 2021 г. са реализирани проекти по програми от Агенцията по
заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда” гр. Генерал Тошево, както следва:
Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 3;
Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”
-17;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лицакомпонента 2 /дейност АСД / - 10;
Регионална програма за заетост на област Добрич - 2021г. - 10 бр.
2. Ежедневно се отчитат и документално се оформят полагаемите
годишни отпуски: справки на молби за отпуски - 1979, заповеди за отпуск 1954, искания за отлагане на отпуск - 177;
3. През 2021 г. са обработени 1239 заповеди на кмета на общината.
Същите ежедневно се завеждат в регистър и се връчват срещу подпис на
служителя в Общинска администрация, изготвил заповедта;
4. Изготвени са в законоустановените срокове уведомления в изпълнение
на Наредба №5 /29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на
уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ;
5. Ежедневно се организира съхраняването на документацията и
досиетата на служителите, съгласно изискванията на Закона за държавния
архивен фонд и други специални закони;
6. Ежегодно се организира дейността по планиране обучението на
служителите и изготвяне на годишен план за обучение, съгласно нормативната
база. Приемат се и се съхраняват сертификати от обучения на служителите;
7. Съдейства се за осъществяване на процедурата по оценяване
изпълнението на служителите в администрацията.
8. Води се регистър и се изготвят необходимите документи при
трудоустрояването на нуждаещите се служители.
9. Води се публичен регистър на декларациите за имущество и интереси.
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Съвместно с всички началници на отдели ежегодно се изготвя план за
специализирано обучение на служители от Общинска администрация в
Института по публична администрация.
В началото на 2021 г. е организирано изготвянето на работни планове за
годината от всички служители, които са съгласувани с преките им
ръководители. До 31.01.2021 г. са организирани годишните атестации на
служителите от преките и контролиращите ръководители, а до 15.07.2021 г. –
междинните атестации.
В сферата на отдел
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ И
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”
Работата на отдела е свързана с деловодна дейност, дейности свързани с
поддръжката на компютърната техника и програмни продукти.
Всички регистри и дневници се водят в съответствие със законовите
изисквания на съответните нормативни документи.
За деловодната дейност на отдела се използва програмен продукт
„Акстър”.
През 2021 г. община Генерал Тошево продължава да работи със СЕОС –
Системата за електронен обмен на съобщения. Системата е внедрена и чрез нея
се обменят документи между регистрираните общински и държавни
администрации. Присъединени са повече от 1100 административни единици.
Община Генерал Тошево е включена в Системата за сигурно електронно
връчване
ССЕВ,
чрез
потребителски
интерфейс
на
адрес
https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след
регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран
електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).
Електронното връчване (е-Връчване) е система, която позволява
изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от
публични органи, физически и юридически лица. Комуникацията чрез
системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в
съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от
Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен
еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за
граждани и юридически лица, за администрации, за лица, осъществяващи
публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.
През 2020 г. в Община Генерал Тошево бе извършен ресертификационен
одит по стандартите ISO 9001– „Система за управление на качеството” и ISO
14001 – „Система за управление на околната среда”, в резултат на който
общината е оценена и сертифицирана за следващите 3 години напред. През
2021 г. администрацията продължава по работата и поддържането на
стандартите ISO 9001– „Система за управление на качеството” и ISO 14001 –
„Система за управление на околната среда”.
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През 2021 г., в изпълнение разпоредбите на чл.24, ал.8 от Наредбата за
административно обслужване, бе изготвен и публикуван на сайта на Община
Генерал Тошево Годишен доклад за обобщената информация от системата за
обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Генерал
Тошево.
В сферата на звено
„МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
През 2021 г. са проведени 11 заседания на Общински съвет и са приети 109
решения. Разработени и приети бяха от Общински съвет правилници, програми
и стратегии за развитието на Общината.
Също така бяха актуализирани и приети множество наредби.
- за отчетния период се подготвяха заседания на Постоянните комисии
към ОбС;
- организиране заседанията на ОбС и свързания с тях документооборот;
- своевременно се изпращат решенията на ОбС до Кмета на Общината и
Областния управител;
За всички решения на Общински съвет, обяви и др. материали от
Общинска администрация се информират гражданите, чрез изнесеното табло в
сградата на Общината, обявяват се в местния вестник „Добруджански глас” и
на сайта на Общинска администрация – www.generaltoshevo.bg.

ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ИНИЦИАТИВИ
 За 12 поредна година в Община Генерал Тошево се проведе кампания
за набиране на средства за „Благотворителна Коледа“. Тазгодишното издание
на благородното начинание събра сумата от 8 700 лв., както и дарения в
продукти от местни фирми – яйца, ябълков сок и брашно. Общо 56 фирми и
физически лица от града и региона се включиха в нея.
 Благодарение на доброто ни сътрудничество с БЧК на областно и
общинско ниво 1081 лица получиха пакети с хранителни продукти на стойност
42 919 лв. в рамките на цялата година.
 След поставянето на контейнер-сърце за събиране на капачки, един
контейнер за пластмасови бутилки и два контейнера за употребявани дрехи, за
2021 г. предадохме седем тона годни за употреба дрехи, които ще бъдат дарени
на хора в нужда от цялата страна и дарихме половин тон пластмасови капачки и
бутилки за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ – Добрич“, със
съдействието на Сдружение „Заедно правим добрини“.
 По идея на Общинския младежки съвет е монтирана четириместна
соларна беседка на площад „Бялата лястовица, близо до паметника на
Император Александър II в града.
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