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Ремонтът на второкласния път II-29 Генерал Тошево –
2022 г. акция на БЧК
ГКПП Кардам ще приключи до месец май
в нашата община
Министърът на регионалното развитие и благоустройство потвърди:

В началото на миналата седмица, след поредица от отправени питания от страна на народните представители на 8
МИР – Добрич, министърът на
регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов увери, че ремонтът на
пътя Генерал Тошево – ГКПП
Кардам е с удължен срок и ще
приключи до месец май 2022
година. Отсечката, която е

един от входовете на България от Румъния, стана печално известна в цялата страна,
заради изключително лошото
й състояние, и неприключилата в срок планувана пълна рехабилитация.
На няколко пъти жителите на
пограничното село Кардам излизаха на мирен протест с искане казусът да бъде разрешен
възможно най-скоро. За съжа-

ление ремонтът на пътя, който трябваше да приключи до
октомври миналата година, не
беше завършен и по този начин
трасето остана разбито за целия зимен период. Това породи нова вълна от недоволство
на жителите в областта, а депутатите от нашия многомандатен район обявиха, че в приемните им в Добрич са подадени многобройни сигнали за ло-

Това е злополучният ЖП надлез, който спря ремонта на пътя Генерал Тошево – ГКПП Кардам. Според
специалисти от Института по пътища и мостове, на съоръжението има деформации на мостовата
конструкция на стълб 2 и има предпоставки за аварийно състояние.

шото състояние на второкласния път II-29 Генерал Тошево
– ГКПП Кардам.
От отговора до тях, на Министерството на регионалното развитие и благоустройство става ясно, че през април
2021 г. ремонтът на отсечката
на стойност 5 млн. лева е започнал и не е приключил в срок
(октомври 2021 г.). Причината – деформации на железопътния надлез при км 76 + 635.
Специалисти от Института по
пътища и мостове са извършили обследване на надлеза и са
констатирали, че деформациите на мостовата конструкция
в зоната на стълб 2 са предпоставка за аварийно състояние.
Предстоят аварийно-възстановителни работи на надлеза.
Срокът за цялостно приключване на ремонта на пътя е
удължен до май 2022 г. За пътната отсечка предстои да се
положи новият асфалт, да се
сложат ограничителни и пътни знаци, както и маркировка.
Депутатите посочиха, че реализирането на този ремонт е
важно за гражданите и за безопасните и комфортните условия за движение, а обещанието, дали ремонтът ще бъде завършен в следващите четири
месеца, ще бъде следено.

„Русгеоком“ спечели срещу народа делото
за добива на природен газ в област Добрич
Отново има опасност да разрешат проучване за добив
на природен газ в Добруджа

Административният съд във
Варна отмени решението по
оценка на въздействието върху околната среда на директора на Регионална инспекция
по околната среда и водите –
Варна във връзка с инвестиционно предложение за добив
на газ в находище „Спасово“
област Добрич.
Делото беше образувано по жалба на инвеститора „Русгеоком“. Съдът връща
на директора на варненската
екоинспекция преписката за
ОВОС. Като съществен порок,
съдът отбелязва факта, че не
са обсъдени противоречащи
си становища от едни и същи
органи. Съдът отбелязва, че
докладът за ОВОС и докладът
за Оценка за степента на въздействие имат положителна
оценка; становищата, представени по ОВОС, са положи-

телни, а изисканите повторни становища са отрицателни в резултат от обществен
натиск, без промяна във фактическата обстановка.
Припомняме, че през 2003
г. руската фирма “Башкиргеология“ получава разрешение
за проучване. Проектът така и
не стартира, но няколко години по-късно е купен от „Русгеоком БГ“. Тя извършва пробен
сондаж в района на с. Рогозина, обявява, че има регистрирано геоложко откритие и запаси от газ, след което поиска 35 годишна концесия, с доказани запаси от 1.097 млрд.
куб .м газ и потенциал за два
и половина пъти повече.
През 2017 г. несъгласие
с инвестиционното предложение на „Русгеоком БГ“ за
проучване и добив на газ изрязиха добруджанци на мно-

гобройни протести. През декември същата година, близо 97% от жителите на община Генерал Тошево се обявиха на местен референдум
срещу добива на природен
газ. Резултатът от допитването беше валиден, тъй като избирателната активност беше
над 52 на сто от всички жители на общината. Ефект от резултата на референдума обаче нямаше, въпреки че от общината настояваха държавата да се съобрази с решението на местното население.
В Решението си съдът сочи,
че е важно да се разбере, че
в настоящото производство
на съдебен контрол подлежи
не качеството и съдържанието на доклада за ОВОС (Оценка на въздействието върху
околната среда), а законосъобразността на решението,

с което е отказано одобряването му. Съдът подчертава, че наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и
неговото въздействие върху
околната среда в още по-голяма степен задължава Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна да
мотивира ясно и изчерпателно крайния си акт.
Освен констатираните пороци, които засягат акта в
частта за мотивите, съдът намира, че в хода на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават крайния акт.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) в
14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Между 4 и 14 януари Български червен кръст (БЧК)
съвместно с Общинска администрация
раздадоха
хранителни пакети на 44
лица в нужда от общината.
Помощи от кампанията получиха жителите на 17 населени места - Александър

осигурени по Оперативна
програма за храни и/или
основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най
- нуждаещите се лица, Операция 2 „Предоставяне на
индивидуални пакети хранителни продукти 2020“.

БЧК направи първото за годината раздаване на хранителни
пакети в нашата община за крайно нуждаещи се.

Стамболийски, Василево,
Горица, Изворово, Кардам,
Къпиново, Люляково, Малина, Преселенци, Присад,
Пчеларово, Равнец, Сноп,
Спасово, Средина, Чернооково и Генерал Тошево.
Хранителните пакети са

Те съдържат 15 вида продукти: брашно, захар, леща,
спагети, лютеница, конфитюр, зелен фасул, зрял боб,
домати, зелен грах, гювеч, говеждо месо, говежди кюфтета, пиле фрикасе и риба.

Масово недоволство след
обявяването на решението

Граждани и земеделски
производители от област Добрич изразиха притеснението си от решението на Варненски административен съд
за отмяна на забраната за добив на газ в община Генерал
Тошево. Веднага след оповестяване на позицията на съда,
граждански организации, политически партии и формации и земеделски производители се обединиха около мнението, че не трябва да бъде
допускана възможността найплодородните почви в България и на Балканите могат да
бъдат съсипани.
В социалните медии и от
различни трибуни хората призоваха управляващите да препотвърдят забраната за добив

на газ. От някои партии излязоха предложения за промени в законодателството, с
които да се въведат завишени изисквания при оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) на проекти, използващи технологията
хидрофракинг.
Повод за огромните притеснения на хората е фактът,
че през находището минават
10 водоизточника, които при
замърсяване с химикали могат да превърнат земи в североизточна България в „пустинни“. Гражданите в област
Добрич са в готовност на нови
протести, докато казусът не
бъде решен. Иначе РИОСВ –
Варна по всяка вероятност ще
обжалва решението на съда.
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Заседание на Общински съвет
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и ал.1,
ал.3, ал.4, ал.13 и ал.14, чл.37о ал.1, ал.2 и
ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване за стопанската 20222023 година, находящи се на територията на
община Генерал Тошево, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от
настоящото решение.
II. Дава съгласие свободните пасища, мери и
ливади от общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1, да бъдат предоставени под наем,
считано от стопанската 2022-2023 година, за
срок до 6 (шест) стопански години на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по
безопасност на храните, съобразно броя и вида на регистрираните животни, при наемна
цена, определена от оценител, регистриран
в Националната камара на независимите оценители в България, както следва:
Категория ІІІ – 10,02 лв./дка.; Категория ІV –
9,51 лв./дка.; Категория V – 9,20 лв./дка.; Категория VІ – 9,00 лв./дка.; Категория VІІ – 8,69
лв./дка.; Категория VІІІ – 8,38 лв./дка.; Категория ІX – 7,61 лв./дка.; Категория X – 6,64 лв./
дка.
III. Дава съгласие останалите свободните
пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, след провеждане на процедурата по т.2,
да бъдат предоставени под наем, чрез търг с
тайно наддаване, за срок от 1(една) стопанска
година: 2022-2023 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна система на
БАБХ, при начални тръжни цени, както следва:
Категория ІІІ – 10,02 лв./дка.; Категория ІV –
9,51 лв./дка.; Категория V – 9,20 лв./дка.; Категория VІ – 9,00 лв./дка.; Категория VІІ – 8,69
лв./дка.; Категория VІІІ – 8,38 лв./дка.; Категория ІX – 7,61 лв./дка.; Категория X – 6,64 лв./
дка.
IV. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, останали ненаети след провеждане на търга по т. 3, да бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно
наддаване за срок от 1(една) стопанска година- 2022-2023, на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, при начални тръжни
цени, както следва:
Категория ІІІ – 10,02 лв./дка.; Категория ІV –
9,51 лв./дка.; Категория V – 9,20 лв./дка.; Категория VІ – 9,00 лв./дка.; Категория VІІ – 8,69
лв./дка.; Категория VІІІ – 8,38 лв./дка.; Категория ІX – 7,61 лв./дка.; Категория X – 6,64 лв./
дка.
V. Приема Правила за ползване на мерите
и пасищата на територията на Община Генерал Тошево, които са задължителни за всички
ползватели, съгласно Приложение №2.
VI. Приема Задълженията на общината и на
ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата, съгласно Приложение № 3;
VII. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 година на Община Генерал Тошево, съгласно Приложение № 4;
VIII. Възлага на кмета на Община Генерал
Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21 ал.1 т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
I. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2021г., съгласно приложение
№1, неразделна част от настоящото решение
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и на чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, Общински
съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Генерал Тошево за пери-

ода 2022 – 2032 г.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и ал.3,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Генерал Тошево и във връзка със заявление от „Солар Инвест 2021“ ООД, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „Солар
Инвест 2021“ ООД, с ЕИК: 206753811, с адрес
на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. “Патриарх Евтимий“ №15, чрез продажба частта на общината, представляваща:
дворно място с площ от 45 (четиридесет и пет)
кв. м. или 0.0361 ид. части от УПИ № V-181 (пети за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и първи), цялото с площ от 1 245 (хиляда двеста четиридесет и пет) кв. м., находящо
се в кв. 28 (двадесет и осми) по ПУП на с. Писарово - частна общинска собственост, съгласно АОС №4944/06.01.2022г., вписан в Служба по писвания гр. Генерал Тошево с вх. рег.
№19/07.01.2022г., акт №1, том I, при граници и съседи: УПИ №V-181, УПИ №XIV-общ., УПИ
№VII-180 и ОК 50 – ОК 75.
II. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „Солар
Инвест 2021“ ООД, с ЕИК: 206753811, с адрес
на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. “Патриарх Евтимий“ №15, чрез продажба частта на общината, представляваща:
дворно място с площ от 45 (четиридесет и пет)
кв. м. или 0.0361 ид. части от УПИ № VI-181
(шести за имот с планоснимачен номер сто
осемдесет и първи), цялото с площ от 1 245
(хиляда двеста четиридесет и пет) кв. м., находящо се в кв. 28 (двадесет и осми) по ПУП
на с. Писарово - частна общинска собственост,
съгласно АОС №4945/06.01.2022г., вписан в
Служба по писвания гр. Генерал Тошево с вх.
рег. №21/07.01.2022г., акт №2, том I, при граници и съседи: УПИ №V-181, УПИ №XIV-общ.,
УПИ №VII-180 и ОК 50 – ОК 75.
III. Продажбата на имота по т. І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 130.00
(сто и тридесет) лв. определена от оценител
на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
IV. Продажбата на имота по т. ІI да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 130.00
(сто и тридесет) лв. определена от оценител
на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
V. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за продажба на
общинските имоти.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и ал.3,
чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Генерал Тошево и във връзка със заявление от Анка И. Николова-Козарева, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Анка
И. Николова-Козарева, чрез продажба частта
на общината, представляваща: дворно място с
площ 60 (шестдесет) кв. м. или 0.0361 ид. ч.
от УПИ № IX-303 (девети за имот с планоснимачен номер триста и трети), цялото с площ
от 1 660 (хиляда шестстотин и шестдесет) кв.
м., находящо се в кв. 6 (шести) по ПУП на с.
Житен - частна общинска собственост, съгласно АОС №4942/06.01.2022г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх. рег.
№23/07.01.2022г., акт №5, том I, при граници
и съседи: УПИ №VII-303, О.К. 16 – О.К. 18, УПИ
№ X-67, УПИ №IX-общ. и УПИ №VIII-35.
II. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Анка
И. Николова-Козарева, чрез продажба частта на общината, представляваща: дворно място с площ 10 (десет) кв. м. или 0.0063 ид. ч.
от УПИ № VII-303 (седми за имот с планоснимачен номер триста и трети), цялото с площ
от 1 580 (хиляда петстотин и осемдесет) кв.
м., находящо се в кв. 6 (шести) по ПУП на с.
Житен - частна общинска собственост, съглас-

но АОС №4943/06.01.2022г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх. рег.
№22/07.01.2022г., акт №4, том I, при граници
и съседи: УПИ №VI-36, О.К. 16 – О.К. 18, УПИ №
IX-303, УПИ №VIII-35 и УПИ №IV-35.
III. Продажбата на имота по т. І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 174.00
(сто седемдесет и четири) лв. определена от
оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители
в България.
IV. Продажбата на имота по т. ІI да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 29.00
(двадесет и девет) лв. определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
V. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за продажба на
общинските имоти.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и
ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Генерал
Тошево и във връзка със заявление от Жельо М.
Петров, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Жельо
М. Петров, чрез продажба частта на общината, представляваща: дворно място с площ от
50 (петдесет) кв. м. или 0.0800 ид. ч. от УПИ
№XVII-145 (седемнадесети за имот с планоснимачен номер сто четиридесет и пети), цялото с площ от 670 (шестстотин и седемдесет) кв.
м., находящо се в кв. 21 (двадесет и първи) по
ПУП на с. Спасово - частна общинска собственост, съгласно АОС №4940/14.12.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево
с вх. рег. №3204, акт №9, том VIII, при граници
и съседи: УПИ №ХIV-147, УПИ №ХV-146, улица
О.К 58-О.К 51 и УПИ №ХVIII-144.
II. Продажбата на имота по т. І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 140.00 (сто
и четиридесет) лв., определена от оценител на
имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за продажба на
общинския имот.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за продажба на недвижим
имот – частна общинска собственост, чрез
публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, която е не по-ниска
от данъчната:
1. Село Кардам – УПИ №III-общ., кв.74 по ПУП
на селото, площ от 1 970 кв. м.; Жилищно предназначение №4946/06.01.2022 г., вх.рег. №25,
акт №6, том I, вписан на 10.01.2022г. в СВ Генерал Тошево при АВ София. Данъчна оценка от 8 047.50 лв.; начална тръжна цена от 8
668.00 лв.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия по разпореждане с имот.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.31 ал.1 от Закона за политическите партии и чл. 14 ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.25 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на общински имот: помещение – офис
№304, ет.3 в административна сграда на
ул.”Васил Априлов” №8, находяща се в УПИ
№XVII, кв.63, пл.№587 по плана на гр. Генерал
Тошево – частна общинска собственост, съгласно АОС №3995/02.08.2016г., вх.рег.№2373,
том V, акт №52 вписан на 05.08.2016г. в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево, с полезна площ 19.80 кв. м. на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА,
БЪЛГАРИЯ“, Булстат 177151578, със срок –
мандата на Четиридесет и седмо Народно събрание.
II. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на общински имот: три помещения, находящи се в нежилищна сграда в гр. Генерал
Тошево, ул. „Васил Априлов”№4, кв.63 УПИ I.
пл.№576, съгласно АОС №82/19.11.1997г.,
вписан под №13, том VІІІ, вх. рег. №3985 от

08.10.2004г. в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево, с полезна площ 76 кв. м. на ПП
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”,
Булстат 000702014, със срок – мандата на Четиридесет и седмо Народно събрание.
III. Дава съгласие за безвъзмездно предоставяне на общински имот: помещение, находящо се в западната част на втория етаж в нежилищна сграда в гр. Генерал Тошево, ул. ”Васил Априлов” №10, кв. 66 УПИ№XIV, съгласно
АОС №2457/22.05.2007г., вписан под №140,
том V, вх. рег. №2016/31.10.2007г. в Служба
по вписванията гр. Генерал Тошево с полезна площ 13.32 кв. м и 4.37 кв. м ид. ч. от общите части на сградата, или общо 17,69 кв. м
на ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, Булстат:000707470, със срок – мандата на Четиридесет и седмо Народно събрание.
IV. Общинският съвет възлага на кмета на
Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.17 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез
публичен оповестен конкурс, за срок от 10 години на следния недвижим имот – публична
общинска собственост:
1. Село Кардам - Помещение за аптекарски услуги в сградата на здравна служба, находяща се в УПИ № XIII-здравен дом,
кв.31 по ПУП на селото, съгласно АПОС №
4257/19.01.2018г., вписан под №173, том I,
акт №48 на 25.01.2018г. в СВ Генерал Тошево
при АВ София. Площ от 23.00 кв. м.; За аптекарски услуги; начална месечна наемна цена
от 6.90 лв.
II. Определя следните условия, при които да
се проведе конкурса по т. I:
1. Кандидатите да са медицински специалисти, съгласно Наредба №29 /2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията или специалисти по фармация съгласно
Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на
аптеките и номенклатурата на лекарствените
продукти, които притежават съответните сертификати и разрешителни;
2. Кандидатите да осигурят за своя сметка
обзавеждането и оборудването на помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетите помещения единствено за предоставяне на услуги, съгласно Наредби №29/2008 и № 28/2008г., издадени от Министъра на здравеопазването.
III. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез
публичен оповестен конкурс, за срок от 10 години на следните недвижими имоти – публична общинска собственост:
1. Село Житен – Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба село Житен, находяща се в УПИ №III, кв.14 по ПУП на
селото, съгласно АПОС №167/07.06.1999г.,
вписан под №39, том V, входящ регистър
№2744/09.05.2005г.в СВ Генерал Тошево при
АВ София. Площ от 30.00 кв. м. За лекарски услуги. Начална месечна наемна цена от 9.00 лв.
2. Село Пчеларово – Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба село Пчеларово, находяща се в УПИ №I179, кв.48 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№184/18.10.1999г., вписан под №43, том VII,
входящ регистър №3502/24.06.2005г.в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 30.00 кв.
м. За лекарски услуги. Начална месечна наемна цена от 9.00 лв.
3. Село Красен – Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба
село Красен, находяща се в УПИ №I-за здр.
дом, кв.9 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№3327/25.02.2010г., вписан под №4, том II,
входящ регистър №549/26.02.2010г.в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 30.00 кв. м.
За лекарски услуги. Начална месечна наемна
цена от 9.00 лв.
4. Село Василево - Помещение за лекарски услуги, намиращо се в здравна служба село Василево, находяща се в УПИ №I-за здр.
дом, кв.35 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№156/08.02.1999г., вписан под №32, том V,
входящ регистър №2735/09.05.2005г.в СВ Генерал Тошево при АВ София. Площ от 30.00 кв.
м. За лекарски услуги. Начална месечна наемна цена от 9.00 лв.
5. Село Спасово - Помещение за стоматологични услуги, намиращо се в здравна служба село Спасово, находяща се в УПИ №XV329, кв.37 по ПУП на селото, съгласно АПОС
№3511/07.12.2011г., вписан под №5, том X,
входящ регистър №4241/08.12.2011г. в СВ Ге-
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нерал Тошево при АВ София. Площ от 16.00 кв.
м. За стоматологични услуги . Начална месечна наемна цена от 4.80 лв.
IV. Определя следните условия, при които
да се проведе конкурса по т. III:
1. Кандидатите да са общопрактикуващи лекари по медицина или лекари по дентална медицина, които притежават съответните сертификати и разрешителни за извършване на извънболнична медицинска помощ и стоматологични услуги;
2. Кандидатите да осигурят за своя сметка
обзавеждането и оборудването на помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетите помещения за предоставяне на медицински или стоматологични услуги.
V. Общинският съвет одобрява предложената начална конкурсна наемна цена на горепосочените имоти, определена съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени,
определени по зони за обекти, извършващи
търговска, производствена и други дейности и услуги на територията на община Генерал Тошево към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
VI. Общинският съвет възлага на кмета на
Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договори за наем.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал. 6 от Закона за общинска собственост, реши:
I. Дава съгласие за отдаване под наем за
срок от 10 години на помещения, представляващи медицински кабинети, находящи се
в сграда /бивша общинска болница/ - гр. Генерал Тошево, ул. ”Иван Вазов” №15, частна общинска собственост, съгласно АОС №
3818/28.11.2014г., УПИ № XXVIII-болница
в кв.65 по ПУП на гр. Генерал Тошево, както
следва:
1. Кабинет № 101 ; площ от 25.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „МЕДИКА-ЖЕСТ”, ЕИК
124599207; Наемна цена/месец 12.50 лв.
2. Кабинет № 102; площ от 21.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „МЕДИКА-ЖЕСТ”, ЕИК
124599207; Наемна цена/месец 10.50 лв.
3. Кабинет № 106; площ от 21.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „АИППМП – ЕВИМЕД”,
ЕИК 201390199; Наемна цена/месец 10.50 лв.
4. Кабинет № 107; площ от 24.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „АИППМП – ЕВИМЕД”,
ЕИК 201390199; Наемна цена/месец 12.00 лв.
5. Кабинет № 203; площ от 27.00 кв. м. За
лекарски услуги – ЕТ „Д-Р НАДЯ СТЕФАНОВА –
АИППМП”, ЕИК 124506780; Наемна цена/месец 13.50 лв.
6. Кабинет № 204; площ от 20.00 кв. м. За
лекарски услуги – ЕТ „Д-Р НАДЯ СТЕФАНОВА –
АИППМП”, ЕИК 124506780; Наемна цена/месец 10.00 лв.
7. Кабинет № 205; площ от 22.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕТ „СТОМЕД – Д-Р ЗДРАВКО
ИВАНОВ – ИППМП”, ЕИК 124120308; Наемна

цена/месец 11.00 лв.
8. Кабинет № 206 ; площ от 23.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕТ „СТОМЕД – Д-Р ЗДРАВКО
ИВАНОВ – ИППМП”, ЕИК 124120308; Наемна
цена/месец 11.50 лв.
9. Кабинет № 211; площ от 24.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „АИППМП – Д-Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ”, ЕИК 201470065; Наемна цена/месец 12.00 лв.
10. Кабинет № 212; площ от 26.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „АИППМП – Д-Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ”, ЕИК 201470065; Наемна цена/месец 13.00 лв.
11. Кабинет № 239; площ от 20.00 кв. м.; За
лекарски услуги - „ИПСМП ПО ПСИХИАТРИЯ Д-Р ДАНИЕЛА СЪБЕВА”, ЕИК 7108157950; Наемна цена/месец 10.00 лв.
12. Кабинет № 316; площ от 20.00 кв. м.; За
лекарски услуги - ЕООД „ АСМП- ИП Д-Р КОСТОВ- НЕВРОЛОГ“, ЕИК 204231978; Наемна цена/месец 10.00 лв.
13. Кабинет № 311; площ от 25.00 кв. м.; За
стоматологични услуги – ЕООД „РУСЕВ ДЕНТАИППМПДМ“, ЕИК 204322303; Наемна цена/
месец 12.50 лв.
II. Общинският съвет одобрява наемните цени на горепосочените имоти, определени съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договорите за наем.
* На основание чл.21, ал.1, т.8, и т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински
съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2022 година.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона
за управление на отпадъците, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
I. Приема Актуализацията на Програма за
управление на отпадъци на територията на
Община Генерал Тошево за периода 2021 –
2028 г., съгласно Приложeние 1, неразделна
част от докладната записка.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от
ЗМСМА и чл. 198б, т. 2 и чл.198 о, ал.4 от Закона за водите‚ както и на основание чл. 8, ал.
1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие В и К системите и съоръженията описани в Приложение 1, да бъдат пре-

доставени за управление на Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К Добрич“ АД, за възлагане дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К – оператор, а именно „В и К Добрич“ АД, при спазване Закона за водите и Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
II. След влизане в сила на настоящето Решение, възлага на кмета на Община град Генерал
Тошево, да уведоми писмено Асоциацията по В
и К, Добрич за същото и да предаде всички необходими документи за извършване на последващите правни и фактически действия по предоставяне на управлението на горепосочените активи.
* На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от
Закона за местно самоуправление и местна
администрация и съгласно Условията за кандидатстване за финансова помощ по мярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията
за Водено от общностите местно развитие на
СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Дава съгласие на Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Вътрешно преустройство на част от
първия етаж на съществуваща четириетажна
сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип
на стари хора в град Генерал Тошево, Община
Генерал Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
II. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Вътрешно преустройство на
част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен
тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, съответстват на Приоритетите от Плана за интегрирано развитие на
община Генерал Тошево за 2021-2027 г.;
III. Възлага на кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно Закона, действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и съгласно Условията за кандидатстване за финансова помощ по мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията
за Водено от общностите местно развитие на
СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Про-

Започна данъчната кампания в Община Генерал Тошево
На 18 януари стартира данъчната кампания в Община Генерал Тошево. От местната администрация уведомяват, че гражданите вече може да заплащат задълженията си за данък недвижим имот, такса битови
отпадъци, данък върху превозните средства, патентен
данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и
туристически данък за 2022 г.
Съгласно ЗМДТ и НОАМДТЦУТОГТ сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за
битови отпадъци за 2022 г. са както следва:
ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 Г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2022 г.
Втора вноска – до 02.11.2022 г
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2022 г.
се прави отстъпка 5 на сто/
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
ЗА 2022 Г.
Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:
Първа вноска – до 30.06.2022 г.
Втора вноска – до 02.11.2022 г
/на предплатилите за цялата година до 30.04.2022 г.
се прави отстъпка 5 на сто/
ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2022 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие – до 31.01.2022 г.
За второто тримесечие – до 30.04.2022 г.
За третото тримесечие – до 31.07.2022 г.
За четвъртото тримесечие - до 02.11.2022 г.
/на предплатилите за цялата година до 31.01.2022 г.
се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
НА ПЪТНИЦИ
Срок за внасяне – Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ
месеца, през който са предоставени нощувките.
ТАКСА КУЧЕ
Срок за внасяне – До 31 март 2022 г.
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
• На касата в отдел Местни данъци и такси в стая
109 в сградата на Общината на адрес: ул. „Васил Априлов“ №5, с работно време от 8.00 до 12.00 и от
13.00 до 17.00 часа. Задълженията могат да се платят и на ПОС терминал на касата в стая 109. Чрез ПОС
терминала се приемат плащания със следните карти:
o Visa, Visa Electron, V PAY
o MasterCard, Maestro
o JCB, Eurocard Mastercard
• На касите на Изипей /Easypay/ и ФАСТ ПЕЙ
/FastPay/в цялата страна и по интернет от целия свят,
чрез системата Ипей /ePay/, във всички клонове на
ДСК Банк и на Български пощи
• Безкасово с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ по сметка: IBAN
BG38UNCR70008424684999, BIC: UNCRBGSF – УниКредит Булбанк.
• Кодове за видове плащане: Патент и Данък върху таксиметров превоз на пътници – 441400, ДНИ –
442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Туристически данък –442800, Такса куче –448013, Местен данък /3%/ – 442500.

грама за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Дава съгласие на Община Генерал Тошево
да кандидатства с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ремонтни работи на обществена сграда
към стадион „Спортист“ “, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
II. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“ “, съответстват на Приоритетите от Плана за интегрирано развитие на община Генерал Тошево за
2021-2027 г.;
III. Възлага на кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно Закона, действия.
* На основание чл.21 ал.2 от Закона за
местно самоуправление и местна администрация Общинският съвет Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите за командировка на
кмета на Община Генерал Тошево за четвъртото тримесечие на 2021 г. в размер на 240,47
лв.
* На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и
чл.125, ал.4 от ЗПФ, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
І. Общински съвет Генерал Тошево приема
информация за актуализирано разпределение
на промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема
информация за актуализирано разпределение
на промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема
информация за актуализирано разпределение
на компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2021 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4.
* На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка
с чл.44, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Генерал Тошево за
2021 година, съгласно Приложение №1. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.16 от Закона за младежта, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема Общински годишен план за младежта за 2022 година.
II. Възлага на кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно законови действия по изпълнение на настоящото решение.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и
помпа, монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за връзка: 0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни,
трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за връзка: 0893/98 95 82.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3,
750 дка. Цена по договаряне. Телефон за връзка:
0886/95 13 80.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място –
1100 кв. м., в село Писарово. Цена по договаряне.
Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ЗАМЕНЯМ срещу земеделска земя разширена обзаведена гарсониера, намираща се в бл. 1 на
ул. „Ал. Димитров“, вх. Б, ет. 2. Телефон за връзка:
0894/67 78 50.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре.
Телефон за връзка: 0897/05 06 06.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ –
в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402,
етаж 4, може да пуснете своите обяви за покупка
или продажба, както и да рекламирате своя бизнес.
Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не помалко от 5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в касата на Община Генерал Тошево и се
представя на главния редактор на вестника.
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След едноседмичен лагер край морето „Спортист 2011“
продължава с подготовката си за пролетния полусезон

Отборът на „Спортист 2011“
(Генерал Тошево) изкара едноседмичен подготвителен лагер
в град Шабла преди началото
на втория полусезон в Североизточната Трета лига. Той започна на 25 януари и приключи на 30 януари. Възпитаниците на новия треньорски тандем
Станимир Йорданов – Даниел
Иванов, бяха подложени на сериозни физически натоварвания край морето. Тренировъчните сесии бяха по две на ден
– една сутрин и една вечер. Сутрешните бяха особено тежки
и се изразяваха в много и най-

различни бегови упражнения и
къси и дълги спринтове, докато следобедните бяха основно
тактически и такива за работа
с топка.
В подготвителния лагер се
включиха по-голямата част от
футболистите, които през пролетта ще защитават клубната емблема в Трета Лига. Ще
се разчита основно на местни
момчета, които през годините
са преминали през школата или
представителния отбор на клуба. Към дата 28 януари (петък),
съставът на „Спортист 2011“
изглежда по следния начин:

Вратари – Георги Георгиев,
Федай Алимов;
Защитници – Светослав Вълев, Диян Иванов, Георги Христов, Георги Венциславов Георгиев, Димитър Красимиров
Димитров, Михаил Желев, Мартин Георгиев, Георги Георгиев;
Полузащитници – Виктор
Димитров, Георги Божков, Николай Петков, Димитър Пенчев
Димитров, Кристиян Георгиев,
Ерсин Елмаз, Станимир Йорданов, Даниел Лазаров;
Нападатели – Росен Николов, Иво Игнатов, Димитър
Крумов, Ерол Реджебов и Пе-

Отборът на „Спортист 2011“ изкара една седмица край морския бряг и проведе солидна физическа
подготовка преди началото на пролетния дял в Трета лига.

тър Радев.
Последен към тима се е присъединил и Деян Георгиев,
който също е юноша на клуба.
Той става деветото ново попълнение в отбора, след напускането на шест футболисти през зимата, след като
треньорът Калоян Михалев пое
треньорския пост на „Светкавица“ (Търговище).
В края на лагер-сбора, отборът на „Спортист 2011“ изигра приятелска среща с тима
на „Черно море“ (Варна) /юноши до 17-годишна възраст/. Тя
се състоя след редакционното
приключване на броя на вестник „Добруджански глас“.
След лагера и първата зимна контрола, момчетата ще
продължат останалата част от
зимната си подготовка за новия полусезон в град Генерал
Тошево. До рестарта на шампионата „Спортист 2011“ ще изиграе още три контролни срещи – с тимовете на „Устрем –
Д“ (Дончево), „Рилци“ (Добрич)
и „Суворово“ (Суворово), съответно на датите 5, 13 и 19
или 20 февруари. Нито един от
двубоите няма да се играе в Генерал Тошево, за да се запази
теренът за домакинствата на
отбора в Трета лига.
Първенството ще бъде подновено на 26 февруари (събота), като в първия пролетен
кръг, „Спортист 2011“ е домакин на „Доростол“ (Силистра).

„Спортбаскет ГТ“ започна новата година със загуба

Отборът на „Спортбаскет
ГТ“ (Генерал Тошево) започна
с поражение новата 2022 година. В двубой от седмия кръг
на баскетболното първенство
в родната „Б“ Група – Зона Изток, възпитаниците на треньора Стойо Стоев отстъпиха
с минималните 4 точки разлика – 50:54 пред тима на „Черноморец“ (Балчик).
Двубоят беше изключител-

но равностоен и през цялото
време се играеше кош за кош,
но в края на срещата триумфира тимът, който направи
по-малко грешки. Ключова за
загубата на „Спортбаскет ГТ“
се оказа третата четвърт, когато „моряците“ дръпнаха с
8 точки и успяха да задържат
преднината си.
Трябва да се отбележи, че
отборът на „Черноморец“

(Балчик) е воден от специалиста Даниел Димитров, който преди малко повече от 10
години стигна до четвъртфинал в Балканската купа с тима на „Черно море“ (Варна).
Треньорът е бивш национален баскетболист, минал през
съставите на ЦСКА, „Левски“
(София) и „Академик“ (София). Бил е треньор на „Славия“ (София), „Дунав“ (Русе)

Малко не достигна на „Спортбаскет ГТ“ да се поздрави с успех над „Черноморец“ (Балчик).

и „Черно море“ (Варна), а сега се подвизава в Балчик, където се опитва да възроди
местния баскетбол. Въпреки
сериозната му визитна картичка на Даниел Димитров,
нашите баскетболисти, които
играят за първи път на подобно ниво, показаха характер и
приятна, борбена игра. Дребни детайли в защита и ключови пропуски в подкошието лишиха тима на „Спортбаскет
ГТ“ от победа в този двубой.
В пореден мач от първенството, най-резултатен за тима от Генерал Тошево беше
Живко Желев, който отново
мина границата от 20 точки,
завършвайки с 24. За съжаление никой друг от отбора обаче не реализира повече от 10
точки в този иначе слабо резултатен двубой.
След тази загуба отборът на
„Спортбаскет ГТ“ остана на
5 място във временното класиране с актив от 10 точки (3
победи и 4 загуби). Убедителен лидер е съставът на „Ънстопабъл Б“ (Добрич), който има пълен актив от 14 точки след 7 двубоя. След редакционното приключване на
броя се състоя и срещата от
следващия осми кръг на първенството, в който „Спортбаскет ГТ“ игра със „Светкавица
Б“ (Търговище).

Актуална информация относно ситуацията с COVID-19
на територията на общината към 28 януари
Към тази дата пациентите с положителен PCR-тест на територията на община Генерал Тошево са 57. 3 от
тях се намират в болнични заведения и 54 на домашно лечение. Поставените под карантина и контактни лица са 52. Починали 4.
За периода 14.01.2022 г. – 27.01.2022 г. за община Генерал Тошево е отчетена 14-дневна заболяемост от
565,40 на 100 хил. души население.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към всички жители, собственици
на търговски обекти и работещи в публични институции на територията на общината да бъдат отговорни и
да спазват всички противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и здравето на местната общност!

В напрегната надпревара преминаха общинските кръгове на олимпиадите по природни науки, проведени в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, град Генерал Тошево.
След усилено решаване на редица задачи, за областен кръг се класираха:
По Биология и здравно образование и География и икономика:
- Александрина Илиева - IX клас;
- Момчил Буюклиев – IX клас.
По Математика:
- Петя Михайлова – VIII клас;
- Момчил Буюклиев – IX клас.
По История и цивилизации:
- Максим Николаев – IX клас;
- Ренета Енчева – VIII клас;
- Момчил Буюклиев – IX клас.
По Химия и опазване на околната среда:
- Ренета Енчева – VIII клас.

Детски областни конкурси
В навечерието на Националния празник – 3
март, НЧ „Добрич – 2017“ и клуб „Арт Магия“,
организират Областен конкурс за рисунка на тема „Трети март в нашите сърца“ под патронажа
на Областния управител на област Добрич г-н Галин Господинов.
Право на участие имат всички жители на областта на възраст от 3 до 103 години, разделени
в пет възрастови групи: от 3 до 6 години; - I - IV
клас; - V - VIII клас; - IX - XII клас; - над 19 години.
Техниката и материалите са по избор, а форматът е 50/35 см (четвърт кадастрон), без паспарту. Компетентно жури с председател Недко
Недков - директор на Художествена галерия Добрич, и членове художниците-педагози Олга Иванова и Биляна Игнатова ще оценява творбите.
Произведенията трябва да бъдат изпратени
или лично предадени в Художествена галерия –
Добрич, в срок до 25 февруари 2022 г. на адрес:
Художествена галерия; За конкурса „Трети март
в нашите сърца“; ул. „България“ 14; ПК 9300 град
Добрич.
На гърба на рисунките трябва да е изписано:
Заглавие на картината, трите имена на автора,
училище (детска градина), паралелка, населено
място и възраст.

* * *

За втора поредна година Областният конкурс
рецитал „За да я има България“ ще се проведе
в онлайн формат. Желаещите за участие могат
да изпратят запис на своя рецитация на произведение от българската поезия, проза или драматургия, посветено на България. Участниците
ще се конкурират в четири възрастови групи –
Подготвителна група, I-IV клас, V-VII клас, VIIIXII клас.
Заявки за участие, декларации за съгласие за
обработка на лични данни и любителски видеа
се изпращат на CD, DVD или флашка, най-късно
до 15.02.2022 г. на адрес: Дирекция „Хуманитарни дейности“ Община град Добрич ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811, за допълнителна
информация тел. 058 603 325, лице за контакт:
Несрин Йълмаз – гл. експерт.

