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Община Генерал Тошево увеличи еднократната
финансова помощ за насърчаване на раждаемостта

На свое заседание, провело се на 7 март, Общински
съвет Генерал Тошево, прие
изменение на програмата
за отпускане на еднократна
финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на
деца на територията на община Генерал Тошево.
Тази програма за първи
път беше приета през месец
март 2020 година, като размерът на паричната помощ
беше следният:
- от 200 до 300 лева за
първо дете при родители с
еднаква степен на образование (200 лв. за родители със
средно образование, 250 лв.
за родители с висше образование степен „Бакалавър“ и
300 лв. за родители с висше
образование степен „Магистър);
- от 350 до 450 лева за
второ дете при родители с
еднаква степен на образование (средно образование –
350 лв., висше образование
степен „Бакалавър“ – 400 лв.
и висше образование степен
„Магистър“ – 450 лв.);
- от 800 до 1000 лева за
трето дете при родители с
еднаква степен на образование (средно образование –

800 лв., висше образование
степен „Бакалавър“ – 900 лв.
и висше образование степен
„Магистър“ – 1000 лв.).
Сега, след приетото решение, сумите са увеличени
значително и са както следва:
- За първо дете при родители с еднаква степен на
образование: родители със
средно образование – сума в размер на 500 лв.; родители с висше образование
степен „Бакалавър“ – сума в
размер на 600 лв.; родители
с висше образование степен
„Магистър“ – сума в размер
на 700 лв.
- За второ дете при родители с еднаква степен на
образование: родители със
средно образование – сума в размер на 800 лв.; родители с висше образование
степен „Бакалавър“ - сума в
размер на 900 лв.; родители
с висше образование степен
„Магистър“ – сума в размер
на 1000 лв.
- За трето дете при родители с еднаква степен на
образование: родители със
средно образование – сума
в размер на 1500 лв.; родители с висше образование

степен „Бакалавър“ - сума в
размер на 1600 лв.; родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1700 лв.
В програмата вече е добавена и точка за отпускане на
еднократна финансова помощ при родители с четвърто дете:
- За четвърто дете при родители с еднаква степен на
образование: родители със
средно образование – сума
в размер на 2000 лв.; родители с висше образование
степен „Бакалавър“ – сума в
размер на 2500 лв.; родители с висше образование степен „Магистър“ - сума в размер на 3000 лв.
При родители с различна
степен на образование, еднократната парична помощ
се изчислява като се зачита по-благоприятното обстоятелство за заявителите.
Право да получат еднократна парична помощ имат родители на новородено дете
или осиновители, които към
момента на подаване на декларация за кандидатстване
имат постоянен и настоящ
адрес на територията на община Генерал Тошево (усед-

налост), като единият родител е с постоянен и настоящ
адрес на територията на община Генерал Тошево повече от две години от рождената дата на детето или датата на акта за осиновяването му, а другият родител е
минимум с настоящ адрес на
територията на община Генерал Тошево към момента
на подаване на документите. За да имат право да кандидатстват, двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование.
Еднократната помощ може
да се поиска при раждане/
осиновяване на дете в срок
от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето. Паричната
помощ се изплаща от община Генерал Тошево на родителите за всяко родено/осиновено първо, второ, трето
дете, а вече и четвърто дете.
При раждане на близнаци, еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете-близнак, като сумата се определя съобразно
броя на предходно родените деца от майката на близнаците.

Добруджански земеделски институт представи
най-новите си сортове и хибриди

Между 9 и 13 март Добруджанският земеделски институт /ДЗИ/ край град Генерал Тошево участва в
Международната
изложба „АГРА 22” в Пловдив. От
Селскостопанска академия
съобщиха, че на своя щанд
са представили най-новите
си сортове и хибриди зърнено-житни култури, бобови
култури и слънчоглед.
Основните задачи, по които се работи в ДЗИ, са свързани със селекцията и агротехниката при зърнено–житни, бобови култури и слънчоглед. Целите на селекционно–подобрителната работа
са свързани с повишаване
добива и качеството на пшеница, ечемик, тритикале,
фасул, леща, нахут, грах и
слънчоглед, както и с повишаване на тяхната устойчи-

вост към биотични и абиотични стресови фактори
чрез комбиниране на класическите селекционни методи с биохимични и биотехнологични подходи. Агротехническите изследвания са
насочени към установяване
на генотипната специфика
на хранене на земеделски-

те култури при конвенционално и биологично отглеждане и установяване на най–
ефективните стойности на
елементите на агротехниката при непрекъснато променящите се климатични условия. Проучва се генотипната чувствителност към хербициди на основните пол-

ски култури в зависимост от
конкретните условия на годината.
През 2021 г., след успешно изпитване от ИАСАС,
са признати: 1 сорт зимна обикновена пшеница, 1
сорт фуражен грах, 2 сорта
ечемик, 3 хибрида и 2 линии слънчоглед. В Конкурса
за иновации ДЗИ ще се бори с първия български хибрид слънчоглед, устойчив
на паразита синя китка, раса Н „Красела“, „Дони 52“
– сорт зимно хексаплоидно
тритикале за зърно, което
съчетава изключително атрактивни характеристики и
със сорт „Борислав“ – тритикале с най-високия продуктивен потенциал, създаден, регистриран и райониран в страната към настоящия етап.
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УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Уважаеми жители на Община Генерал Тошево,
Във връзка с публичното обсъждане на проектобюджета
за 2022 г. на Община Генерал Тошево, каним всички заинтересовани граждани и структури на Общината на 24.03.2022
г. от 10.00 часа в зала “Дора Габе” /етаж трети/ на Общинска администрация на среща за обсъждане на проектобюджет 2022.
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на
строги противоепидемични мерки.
Информация за публичното обсъждане ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Генерал Тошево www.generaltoshevo.bg в „Актуални новини”.
Предложения и мнения за проектобюджет 2022 може да
се дават до 22.03.2022 г. в информационен център на Общинска администрация, на тел. 05731/20-51 или на електронен адрес: mail@toshevo.org.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

В помощ на братски Болград

Късно вечерта на 11 март (петък), товарен
микробус тръгна от Генерал Тошево към Украйна и по-точно към побратимения град Болград,
за да достави хуманитарна помощ на местните жители в тези изключително трудни за тях
времена. Преди седмица местната власт обяви
началото на благотворителна акция в помощ на
бесарабските българи, на която бързо откликнаха редица частни и физически лица. Освен
това на свое заседание Общинския съвет гласува отпускането на целева помощ за жителите на
Болград, в размер на 20 000 лева, за закупуване
на вода, трайни хранителни продукти и лекарства от първа необходимост.
От 27 дарители, 17 преведоха пари на събирателната сметка в размер на близо 2600 лева. Останалите 10 дарители предоставиха различни .След това много бързо бяха закупени
16 различни вида хранителни продукти от първа необходимост, сред които боб, леща, брашно, ориз, макарони, олио, сирене и други (с общо тегло от близо 2,5 тона), както и лекарства,
които да бъдат транспортирани до едно от найгорещите места на планетата в момента. Редица частни фирми от нашата община се включиха в призивите за хуманитарна помощ на БЧК
– Добрич, като бяха дарени спални комплекти
и одеяла, дрехи, консерви и храни, санитарни
принадлежности.
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин
Димитров разкри, че хората в Болград са изключително притеснени от ситуацията, въпреки че в момента при тях реални бойни действия няма. „Чувам се през ден-два с моя колега в
Болград. Значително са намалели хранителните
продукти в града. Магазините са почти празни.
Лекарствата също са на изчерпване. Всички са
много притеснени. Точно в такива моменти ние
трябва да помогнем и да покажем, че сме хора.
Не се знае ние в каква ситуация ще изпаднем
в утрешния ден“, заяви Валентин Димитров и
добави, че благодари на всички дарители, които са се включили в кампанията и най-вече на
фирма „Скития 1 ГТ“ ЕООД, която е осигурила
напълно безплатен транспорт.
Неговият заместник Румен Мунтянов лично
пътува с микробуса, за да предаде дарението
в Болград.
Кампанията на Община Генерал Тошево по събиране на дарения продължава, като всеки жалещ може да дари финансови средства или да
занесе хранителни продукти в Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в
т. нар. блок на фотото, включително и в събота и неделя.
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Заседание на Общински съвет Генерал Тошево

* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет при Община Генерал Тошево:
I. Дава съгласие да се отпусне целева помощ за
жителите от побратимения Болград, Република Украйна с еднократна парична сума в размер на 20
000,00 /двадесет хиляди/ лева за закупуване на вода, трайни хранителни продукти и лекарства от първа необходимост.
II. При необходимост транспортните разходи за
доставка на хуманитарната помощ до Република Украйна да бъдат включени в размера на отпусната парична помощ.
III. Средствата да бъдат отчетени в дейност 2122
„Общинска администрация“, § 4214 „Обезщетение
за помощи по решение на Общински съвет“.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Приема допълнения в Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2022 г., както следва:
Продажба на имот в село Кардам, квартал 41, УПИ
№XII-475, площ от 900 кв. м.; Очаквани приходи: 4
140.00 лв.
II. 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:
Имот в село Кардам, УПИ №XII-475, кв.41 по ПУП
на селото, площ от 900 кв. м. за жилищно предназначение; №3790/15.05.2014 г., вх.рег.№1166, вписан под №6 от 16.05.2014 г., том III в СВ Генерал Тошево при АВ София; данъчна оценка – 3 366.90 лв.;
начална тръжна цена – 4 1140.00 лв.
III. 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 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал 1, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 17, ал.1 и чл. 21,
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти - общинска собственост:
1. Гр. Генерал Тошево - Помещения – 2 броя, първи
етаж на административна сграда ул. „Васил Априлов“ №9, в кв.85, УПИ №XV-634 по ПУП на града, съгласно АОС №3107/17.04.2009 г. вписан под №148,
вх. рег.2054 вписан на 22.04.2009 г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София; площ от 36.00 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС 54.00 лв.
2. Гр. Генерал Тошево - Терен за поставяне на павилион в кв.95; УПИ №IV-парк /до читалище/, съгласно АОС №104/07.05.1998 г. вписан под №133,
вх. рег. №3303 вписан на 09.06.2005 г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София; площ от 25.00 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС 32.50 лв.
3. Гр. Генерал Тошево - Терен за поставяне на павилион в кв.84; УПИ №ХХVII /до автогара/, съгласно АОС №4126/10.02.2017 г. вписан под №103, вх.
рег.282 вписан на 13.02.2017 г. в СВ Генерал Тошево
при АВ София; площ от 15.00 кв. м.; начална тръжна
месечна наемна цена без ДДС 19.50 лв.
4. С. Лозница - Помещение в сградата на кметството -околовръстния полигон на селото; площ от
87.00 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена
без ДДС 8.70 лв.
ІІ. Одобрява предложените начални тръжни месечни наемни 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.
IIІ. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот - общинска собственост:
1. Гр. Генерал Тошево - място за поставяне на автомат за топли напитки на I етаж в сградата на Общинска администрация, находяща се в УПИ №IV-627,
в кв. 63 по ПУП на града с административен адрес
гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, съгласно АОС № 4029/03.11.2016г. вписан под №146, вх.
рег. №3383 вписан на 30.11.2016г. в СВ Генерал Тошево при АВ София; площ от 1 кв. м.; начална тръжна месечна наемна цена без ДДС 85.00 лв.
ІV. Одобрява предложената начална тръжна месечна наемна цена на горепосоченият имот, 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.
* 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 предоставя-

не на общински имот: помещение, находящо се в
източната част на втория етаж в нежилищна сграда на гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов”
№10 - частна общинска собственост, съгласно АОС
№2457/22.05.2007 г., вписан под №140, том V,
вх.рег.№2016/31.10.2007 г. в Служба по вписванията гр. Генерал Тошево, с полезна площ 16,45 кв. м
и 5,40 кв. м ид. ч. от общите части на сградата или
общо 21,85 кв. м. на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
с Булстат 175248466, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, пл. ”България”
№1, НДК, Административна сграда, ет.17, представлявана от Бойко Методиев Борисов, със срок - мандата на Четиридесет и седмо Народно събрание.
II. Общинският съвет възлага на кмета на Община
Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с §4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за народните читалища и искания от НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА „НАУКА- 1940“ с. Зограф , „ЙОРДАН ЙОВКОВ- 1942“ с.
Йовково, “СТЕФАН КАРАДЖА -1941 ГОДИНА“ с. Чернооково, „ПРОБУДА- 1941“ с. Кардам, „ИВАН ВАЗОВ
-1946“ кв. Пастир, гр. Генерал Тошево, “ЙОРДАН
ЙОВКОВ -1896“ с. Красен, “АЛЕКСАНДЪР ГИЧЕВ 1907“ с. Василево, “ХРИСТО БОТЕВ -1908“ с. Житен,
“СЪЕДИНЕНИЕ - 1943“ с. Изворово, „НОВ ЖИВОТ
1941“ с. Преселенци, „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
- 1897“ с. Пчеларово, „ЙОРДАН ЙОВКОВ -1943 СЕЛО ЛЮЛЯКОВО“ с. Люляково, „ХРИСТО БОТЕВ-1942“
с. Рогозина, „СТЕФАН КАРАДЖА – 1942г.“ с. Малина
и „СТЕФАН КАРАДЖА-1942“ с. Балканци, Общински
съвет Генерал Тошево реши:
I. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА- 1940“ с. Зограф с
ЕИК 124079384, със седалище и адрес на управление с. Зограф, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Първа“ №11, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата
под № 3160/13.05.2016 г., представлявано от Председателя Юлия Зографова Зографова върху недвижим имот: Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 173 кв. м. и дворно място с площ 3060
кв. м, съставляващи УПИ №I в кв. 4 по ПУП на с. Зограф – публична общинска собственост, съгласно
АОС №1899/27.12.2005 г., вписан под № 10, том I,
вх. регистър №26/10.01.2006 г. в СВ Генерал Тошево
при АВ София, при граници и съседи: О.К 26 - О.К.24
- О.К25, УПИ №II, УПИ №III-17, IV-18, О.К 22 - О.К26.
II. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ„ЙОРДАН ЙОВКОВ- 1942“ с.
Йовково с ЕИК 124078161, със седалище и адрес на
управление с. Йовково, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Втора“ №29 вписано в Регистъра
на народните читалища към Министерство на културата под № 3159/03.06.2019 г., представлявано от
Председателя Мюмюне Сабахтин Риза върху следния
недвижим имот: Помещения с полезна площ 81.30
кв. м, намиращи се на втория етаж в сградата, ведно
с ½ идеална част от общите части на сградата или
общо 98.50 кв. м – част от масивна сграда – кметство с идентификатор 34045.501.212.2, находяща
се в поземлен имот с идентификатор 34045.501.212
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Йовково, област Добрич, публична общинска
собственост, съгласно АОС №4604/08.04.2020 г.,
вписан с вх.рег.№752, акт 86, том ІІ, на 13.04.2020
г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: 34045.501.219, 34045.501.216,
534045.501.479, 534045.501.461, 534045.501.213,
534045.501.214.
III. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СТЕФАН КАРАДЖА -1941 ГОДИНА“ с. Чернооково с ЕИК 000844946, със седалище и адрес на управление с. Чернооково, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Единадесета“ №2, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата под
№1729/23.08.2019 г., представлявано от Председателя Тодор Стоилов Крайчев върху недвижим имот:
Двуетажна масивна сграда със застроена площ 640
кв. м и дворно място с площ 6990 кв. м, съставляващи УПИ № II- културен дом в кв. 5 по ПУП на с.
Чернооково - публична общинска собственост, съгласно АОС №395/28.03.2001 г., вписан под № 28,
вх.рег.№1741, том IІІ, на 29.03.2004 г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София, при граници и съседи: УПИ №I
- здравен дом, ОК 6-ОК21-ОК24-ОК25-ОК58.
IV. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА - 1941“ с. Кардам с
ЕИК 000843876, със седалище и адрес на управление с. Кардам, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Червеноармейска“ №3, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата под №3253/12.04.2019 г., представлявано
от Председателя Никола Илиев Калчев върху недвижим имот: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 770 кв. м. и дворно място с площ 3600 кв. м,
съставляващо част от УПИ №ХІІ-239 в кв. 32 по ПУП
на с. Кардам – публична общинска собственост, съгласно АОС №392/26.03.2001 г., вписан под № 176,
том IІ, вх. регистър №1678/27.04.2004 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи:
УПИ №ІV-238, пл.№234 и от три страни улица.
V. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ - 1946“ кв. Пастир гр. Генерал Тошево с ЕИК 000846598, със седалище и адрес на управление, кв. Пастир, гр. Генерал
Тошево, област Добрич, ул. „Ангел Кънчев“ №6, вписано в Регистъра на народните читалища към Ми-

нистерство на културата под № 1726/02.08.2019
г., представлявано от Председателя Димитра Колева Кирякова върху недвижим имот: Помещения със
ЗП 173.70 кв. м – част от едноетажна масивна сграда и дворно място с площ 4640 кв. м, съставляващи
УПИ №I-97 в кв.16 по ПУП на гр. Генерал Тошево, кв.
Пастир – публична общинска собственост, съгласно
АОС №3968/17.02.2016 г., вписан под № 143, том I,
вх. регистър №515/18.02.2016 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: ул. „Цар Борис”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Ангел Кънчев”.
VI. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ -1896“ с.
Красен с ЕИК 000843972, със седалище и адрес на
управление с. Красен, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Първа“ №123А, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата под №1725/22.06.2010 г., представлявано от
Председателя Иванка Димитрова Кючукова върху недвижим имот: Помещения със ЗП 677кв.м – част от
двуетажна масивна сграда и дворно място с площ
4900 кв. м, съставляващи УПИ №І-читалище в кв. 16А
по ПУП на с. Красен – публична общинска собственост, съгласно АОС №4952/31.01.2022 г., вх. регистър 202, том I, акт 86, вписан на 03.02.2022 г. в СВ
Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: Улица О.К.14В - О.К.14 - О.К.19-О.К.157, УПИ №
III-кметство, улица О.К.14А- О.К.14В.
VII. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКСАНДЪР ГИЧЕВ -1907“ с.
Василево с ЕИК 000843538, със седалище и адрес на
управление с. Василево, област Добрич, община Генерал Тошево, ул.“ Тринадесета“ №2, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство
на културата под № 1728/16.09.2019 г., представлявано от Председателя Надежда Андреева Кънева върху недвижим имот: Помещения със ЗП 446.80
кв. м – част от двуетажна масивна сграда и дворно
място с площ 2950 кв. м, съставляващи УПИ №ХІ-172
в кв. 35 по ПУП на с. Василево – публична общинска
собственост, съгласно АОС №4947/26.01.2022 г., с
вх. регистър 164, акт 66, том I, вписан на 31.01.2022
г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници
и съседи: Улица О.К.92 - О.К.97 - О.К. 84Б - О.К.84
- О.К.39А - О.К.33 -О.К.13, УПИ№III-62, УПИ№V-58,
УПИ №VI-баня.
VIII. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ- 1908“ с. Житен с ЕИК 000843659, със седалище и адрес на управление с. Житен, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Първа“ № 51, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата
под №1722/24.10.2017 г., представлявано от Председателя Илия Добрев Илиев върху недвижим имот:
Помещения със ЗП 422.60 кв. м – част от двуетажна масивна сграда и дворно място с площ 645 кв.
м, съставляващо УПИ №ХІ- културен дом в кв. 11 по
ПУП на с. Житен – публична общинска собственост,
съгласно АОС №394/26.03.2001 г., вписан под № 29,
том ІІІ, вх. регистър №1742/29.04.2004 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи:
УПИ №ХІІ-86, УПИ №Х-84 и от двете страни улица.
IX. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ - 1943“ с. Изворово с ЕИК 000843772, със седалище и адрес на управление с. Изворово, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Седемнадесета“ №2А, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство
на културата под № 1980/15.05.2013г., представлявано от Председателя Владка Йорданова Петрова върху недвижим имот: Едноетажна масивна сграда със застроена площ 340 кв. м. и дворно място с
площ 2415 кв. м, съставляващи УПИ №ХVIІІ- за младежки клуб в кв. 34 по ПУП на с. Изворово (Долен
Извор) – публична общинска собственост, съгласно АОС №4953/31.01.2022 г., вх. регистър186, том
І, акт 82, вписан на 31.01.2022 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: УПИ№
Х -185, УПИ № ХI -186, улица О.К.104Б - О.К.104А О.К.121-О.К.120.
X. Учредява безвъзмездно право на ползване
на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1897“ с. Пчеларово с ЕИК 000844469, със седалище и адрес на управление Пчеларово, област
Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Първа“ №33Б,
вписано в Регистъра на народните читалища към
Министерство на културата под № 365/06.04.2016
г., представлявано от Председателя Руска Тодорова
Атанасова върху недвижим имот: Двуетажна масивна
сграда със застроена площ 465 кв. м. и дворно място
с площ 3000 кв. м, съставляващи УПИ №Х- читалище
в кв. 42 по ПУП на с. Пчеларово – публична общинска
собственост, съгласно АОС №4948/26.01.2022 г., с
вх. рег. № 166, акт 69, том I, вписан на 31.01.2022
г. в СВ Генерал Тошево при АВ София при граници и
съседи: УПИ № ХI-139, УПИ№ХIII-140, УПИ№ II-детска
градина, улица О.К.133 - О.К.52А - О.К. 51.
XI. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ 1941“ с. Преселенци с ЕИК 000844420, със седалище и адрес на
управление Преселенци, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Втора“ №15, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата под № 1723/22.05.2019 г., представлявано от Председателя Гинка Димитрова Милушева върху недвижим имот: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 660 кв. м. и дворно място с
площ 2140 кв. м, съставляващи УПИ №IV-за културен
дом и лятно кино в кв. 31 по ПУП на с. Преселенци
– публична общинска собственост, съгласно АОС №
4949/26.01.2022 г. с вх. рег. № 167, акт 70, том I,
вписан на 31.01.2022 г. в СВ Генерал Тошево при АВ
София, при граници и съседи: УПИ № III-26, УПИ№

VII-27,УПИ №V-управление на ТКЗС, улица О.К.87 О.К.86 - О.К.85.
XII. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ -1943 СЕЛО
ЛЮЛЯКОВО“ с. Люляково с ЕИК 000844063, със седалище и адрес на управление Люляково, област Добрич, община Генерал Тошево, вписано в Регистъра
на народните читалища към Министерство на културата под № 1721/26.02.2019 г., представлявано от
Председателя Тонка Жечева Иванова върху недвижим имот: Помещения (на първия и втория етаж) с
обща площ 411.68 кв. м - част от двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ №VIII-читалище и клуб
в кв. 14 по ПУП на с. Люляково, ведно с част от дворно място с площ 1632.41 кв. м – публична общинска
собственост, съгласно АОС № 4954/03.02.2022 г.,
вх. регистър 205, том I, акт 87, вписан на 04.02.2022
г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници
и съседи: УПИ № IХ църква -217, УПИ№ VII училище,
УПИ №ХI парк, улица О.К.17 - О.К.46 - О.К.36.
XIII. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1942“ с. Рогозина с ЕИК 000844540, със седалище и адрес на управление с. Рогозина, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Дванадесета“ №3, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата под № 1727/12.06.2019 г. , представлявано от Председателя Юзджан Ибрямов Ахмедов върху недвижим имот: Помещения с площ 260.05 кв. м
- част от масивна двуетажна сграда - читалище, находяща се в УПИ №Х- културен дом в кв. 8 по ПУП на
с. Рогозина – публична общинска собственост, съгласно АОС№4951/27.01.2022 г., с вх. рег. № 165,
акт 68, том I, вписан на 27.01.2022 г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София, при граници и съседи: УПИ №
VIII-80, УПИ № IХ -79, Улица О.К.18 - О.К.49 - О.К. 50,
УПИ№ХI-пълномощничество, УПИ№VII-80.
XIV. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА - 1942г.“ с.
Малина с ЕИК 000844106, със седалище и адрес на
управление с. Малина, област Добрич, община Генерал Тошево, ул. „Първа“, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата
под № 1731/15.01.2019 г., представлявано от Председателя Георги Костов Георгиев върху недвижим
имот: Двуетажна масивна сграда - читалище със ЗП
360 кв. м. и дворно място с площ 11 820 кв. м, съставляващи УПИ №ХІІІ-читалище в кв. 3 по ПУП на с.
Малина – публична общинска собственост, съгласно
АОС №3798/27.05.2014 г., вписан под № 41, том IV,
вх. регистър №1264/28.05.2014 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София и АОС №3846/03.06.2015г., вписан под №13, том ІV, вх. регистър №1840/04.06.2015
г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници
и съседи: УПИ №ХІІ-общ., улица О.К.3 – О.К.8, УПИ
№ІV-8, УПИ №ІІІ-селкооп, улица О.К.7 – О.К.6 и О.К.6
– О.К.3.
XV. Учредява безвъзмездно право на ползване на
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА-1942“ с.
Балканци с ЕИК 124092022, със седалище и адрес
на управление с. Балканци, област Добрич, община
Генерал Тошево, ул. „Четвърта“ №3А, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство
на културата под № 3162/25.11.2019 г., представлявано от Председателя Светослав Койчев Станев върху недвижим имот: Помещения с площ 155.20 кв. м
- част от масивна двуетажна сграда - кметство, находяща се в УПИ №ІV-културен дом в кв. 8 по ПУП на
с. Балканци – публична общинска собственост, съгласно АОС №413/27.04.2001 г., вписан под № 88,
том IІІ, вх. регистър №1865/14.05.2004 г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: УПИ №І-53, УПИ №ХІ-53, УПИ №ІІІ-36 и от двете страни улици.
XVI. Сградите по точки 1-15 вкл. да се ползват
за реализиране на цели и дейности, предвидени в
чл. 3 от Закона за народните читалища. Всички текущи разходи са за сметка на читалището. Правото
на ползване се погасява с прекратяването на читалището.
XVII. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево
да извърши последващите съгласно закона действия
и сключи договори за безвъзмездно право на ползване.
* На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Одобрява ПУП - ПП за обект „КАБЕЛНА ЛИНИЯ
20kV, присъединена към ВЕЛ провеждане на процедура за определяне на трасе за изграждане на
въздушен електропровод от ВЕЛ 20kV „ОКС от П/С
110/20Kv “Генерал Тошево“ в ПИ 14711.61.81 по КК
на гр. Генерал Тошево, област Добрич.
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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие да бъде безвъзмездно предоставен за управление на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ гр. Генерал
Тошево следния общински имот: Сграда с идентификатор по КККР №14711.422.3.1, област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, вид собств. общинска публична, функц. предн. Култова, религиозна сграда, брой етажи 1, застроена площ 157
кв. м.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите, съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.8 ал.2 от Закона за
местно самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за
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общинска собственост и 24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез
търг с тайно наддаване за 5 (пет) стопански години,
считано от стопанска 2021-2022 г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Ал. Стамболийски - 00360.72.7; ПИ 072007; ІІІ
категория нива; площ от 45.407 дка;
2. Ал. Стамболийски - 00360.47.9; ПИ 047009; ІІІ
категория нива; площ от 58.431 дка;
3. Балканци - 02484.21.77; ПИ 000077; IІІ категория нива; площ от 12.129 дка;
4. Бежаново - 03157.28.1; ПИ 028001; X категория
друг вид поз. имот; площ от 360.000 дка;
5. Генерал Тошево - 14711.168.24; ПИ 168024; ІІІ
категория нива; площ от 6.500 дка;
6. Конаре - 38217.11.106; ПИ 0000053; III категория б. лозе; площ от 11.650 дка;
7. Лозница - 44179.91.24; ПИ 000092; III категория б. лозе; площ от 45.991 дка;
8. Лозница - 44179.9.36; ПИ 000014; VІ категория
нива; площ от 11.546 дка;
9. Преселенци - 58181.129.246; ПИ 000246; ІІІ категория нива; площ от 14.381 дка;
10. Росен - 63046.60.68; ПИ 0000068; V категория
пуст. необр. земя; площ от 3.500 дка;
11. Росица - 63094.111.141; ПИ 000065; III категория друг вид поз. имот; площ от 62.091 дка;
12. Сноп - 67756.20.1; ПИ 020001; III категория б.
лозе; площ от 50.000 дка;
13. Сноп - 67756.18.193; ПИ 018193; ІV категория
нива; площ от 9.826 дка;
14. Сноп - 67756.25.14; ПИ 025014; ІІІ категория
нива; площ от 14.214 дка;
15. Спасово - 68196.38.18; ПИ 038018; ІІІ категория нива; площ от 20.005 дка;
16. Сърнино - 70634.66.19; ПИ 066019; ІІІ категория нива; площ от 15.714 дка;
17. Узово - 75068.10.16; ПИ 010016; ІІІ категория
б. лозе; площ от 16.400 дка;
18. Узово - 75068.18.6; ПИ 018006; ІІІ категория
нива; площ от 8.263 дка.
II. Дава съгласие поземлените имоти по т. I да бъдат отдаден под наем при следните условия:
1. Началната тръжна цена за отдаване в размер
на 71 лв/дка.
2. Наемната цена за първа и втора стопанска година да бъде в размер на 50% от достигната тръжна цена. За оставащия срок от договора - трета, четвърта и пета стопанска година, наемната цена да бъде достигнатата тръжна цена.
III. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и фактически за
провеждане на публичен търг с тайно наддаване и
сключване на договори за отдаване под наем.
* На основание чл.21, ал.1, т.24 на Закон за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закон за опазване на околната среда и чл.52, ал.2 и ал.9 от Закон
за управление на отпадъците, Общински съвет Генерал Тошево реши:
І. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Генерал Тошево за 2021 година, съгласно Приложение
№1.
ІІ. 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,
във връзка с § 27, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45ж ал.
1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи
и Решение №53/02.04.2001г. по описа на Добрички
окръжен съд, постановено по гр.дело№139/1999г.
Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за разделяне на поземлен имот
с идентификатор по КККР №03157.20.11, община
Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид територия земеделска, категория 4,
НТП Нива, площ 13.084 кв. м, стар номер 020011, на
следните 2 нови имота, съгласно Скица –проект за
делба на ПИ №1/09.12.2021г, както следва:
1. ПИ с идентификатор №03157.20.37 с площ
9.409 дка, вид територия земеделска, категория 4,
НТП Нива, стар номер 020011;
2. ПИ с идентификатор №03157.20.38 с площ
3.675 дка, вид територия земеделска, категория 4,
НТП Нива, стар номер 020011;
II. Предоставя на наследниците на П. х.Матеев - б.
ж. на гр. Котел, съгласно Решение №53/02.04.2001г.
по описа на Добрички окръжен съд, постановено по
гр.дело№139/1999г, следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.20.37- проектен, област Добрич, община
Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска
частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП
Нива, площ 9.408 дка, стар номер 020011
2. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.6.33, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ
19.603 дка, стар номер 006033.
3. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.14.38, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ
37.308 дка, стар номер 014038;
4. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.22.3, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ
61.149 дка, стар номер 022003;
5. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.25.2, област Добрич, община Генерал Тоше-

во, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ
46.788 дка, стар номер 025002;
6. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.32.1, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ
45.111 дка, стар номер 032001;
7. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.36.12, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, м. ДЯДО МАТЕЕВИ НИВИ, вид собств. общинска частна, вид територия Земеделска,
категория 4, НТП Нива, площ 13.124 дка, стар номер 036012;
8. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.38.9, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, вид собств. общинска частна, вид
територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ
24.803 дка, стар номер 038009;
9. Поземлен имот с идентификатор по КККР
№03157.41.3, област Добрич, община Генерал Тошево, с. Бежаново, м. КАТИНАТА НИВА, вид собств.
общинска частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП Нива, площ 42.705 дка, стар номер
041003;
III. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да
извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема Изменение на Програма за отпускане
на еднократна финансова помощ за насърчаване на
раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево, както следва:
В чл.7, ал.2 се изменя:
(2) Сумата, изплащана по ал.1, е в зависимост от
степента на образование на родителите, като размерът на отпуснатата парична помощ се увеличава
правопропорционално със степента на образованието им и поредността на детето.
В чл.8, ал.1 се изменя:
(1) Заявлението-декларация и документите към
него се приемат в информационния център на Община Генерал Тошево. Определена със заповед на
кмета комисия в тричленен състав заседава веднъж
месечно за разглеждане редовността на подадените
заявления - декларации.
В чл.8, ал.4 се изменя:
(4) Комисията извършва служебна проверка, резултатите от която отразява в доклада до кмета, за:
- наличие на пречки за отпускане на помощта;
- удостоверение за раждане / осиновяване на детето, за което се иска помощта;
- наличието на постоянен/настоящ адрес на родителите/осиновителите и съответствието с изискванията на програмата;
- поредността на родените/осиновените от майката деца;
- справка за наличието или липсата на изискуеми
задължения на родителите към община Генерал Тошево;
- справка за здравноосигурителния статус на родителите към момента на подаване на заявлението.
В чл.8, ал.5 се изменя:
(5) На основание доклада от комисията в седемдневен срок от изготвянето му, кметът на община Генерал Тошево или упълномощено от него лице, издава заповед за отпускане на еднократна парична помощ за подадените в конкретния период заявление
– декларация.
В чл.11 ал.1, ал.2 и ал.3 се изменят :
Размерът на еднократната парична помощ, при
спазване на изискванията и предписанията на тази
програма, за всяко новородено или осиновено дете
включително, е както следва:
(1) . За първо дете при родители с еднаква степен
на образование:
1) родители със средно образование – сума в размер на 500 (петстотин) лв.;
2) родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 600 (шестстотин) лв.;
3) родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 700 (седемстотин) лв.
(2) . За второ дете при родители с еднаква степен
на образование:
1) родители със средно образование – сума в размер на 800 (осемстотин) лв.
2) родители с висше образование степен „Бакалавър“ - сума в размер на 900 (деветстотин) лв.
3) родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1000 (хиляда) лв.
(3) За трето дете при родители с еднаква степен
на образование:
1) родители със средно образование – сума в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лв.;
2) родители с висше образование степен „Бакалавър“ - сума в размер на 1600 (хиляда и шестстотин) лв.
3) родители с висше образование степен „Магистър“ – сума в размер на 1700 (хиляда и седемстотин) лв.
В чл.11 се добавя нова ал.3а със следното съдържание:
(3а) За четвърто дете при родители с еднаква степен на образование:
1) родители със средно образование – сума в размер на 2000 лв.
2) родители с висше образование степен „Бакалавър“ – сума в размер на 2500 лв.
3) родители с висше образование степен „Магистър“ - сума в размер на 3000 лв.
В чл.11, ал.5 се изменя:
(6) При родители с различна степен на образование, еднократната парична помощ се изчислява като
се зачита по-благоприятното обстоятелство за заявителите.

В Приложение 1 се изменя предпоследното изречение:
Лице, приело заявлението – декларация:
…………………………………………………………………..
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.8,
т.10 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на Търговските дружества, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие „Медицински център – 1 Генерал
Тошево“ ЕООД да участва в учредяването на Национално сдружение на медицинските центрове в малките общини.
II. Упълномощава Управителя на „Медицински
център – 1 Генерал Тошево“ ЕООД да представлява
Медицинския център в Национално сдружение на
медицинските центрове в малките общини.
* На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема за сведение Отчета за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност
през 2021 година.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да
извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет гр. Генерал Тошево реши:
I. Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Генерал Тошево, както следва:
1. §1. В т.1, б. „в“ - Тъжен ритуал за извършване на гражданско погребение, в табличната част към
чл.55, ал.1 от Глава трета - Цени на неуредени със
закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица от НОАМТЦУ се добавя следният текст:
Вид на услугата:
Ползване на зала за траурна церемония (за 1 час)
– цена 20.00 лева
Ползване на зала за възпоменания (за 1 час) – цена 20.00 лева
Ползване на хладилна камера (за 1 час) – цена
4.50 лева.
2. §2. Забележката към т.1, б. „в“ - Тъжен ритуал
за извършване на гражданско погребение, в табличната част към чл.55, ал.1 от Глава трета - Цени на
неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица от НОАМТЦУ
се изменя по следния начин:
Забележки:
1. За самотни жители без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица, да се заплащат услугите по извършване на погребение, след представяне на фактура от Агенцията за тъжни обреди и социален доклад от Агенция социално подпомагане. Средствата
са в размер до 500 лева и са за сметка на Общината.
3. §3. В т.1, т. 3, т.6, т.8.3, т.8.6, т.14, т.15, т.21,
т.22 и т.23 - технически услуги, извършвани от Звено „АННСР“ в табличната част към чл.38, от Раздел
IV – Такси за технически услуги, предоставяни от
общината на физически и юридически лица от НОАМТЦУ се добавя и променя следният текст:
1. Издаване на скици за недвижим имот -чл.107,
ал.1,т.1,2,3 от ЗМДТ; чл.140 и §3 от Закон за устройство на територията(ЗУТ); §4, ал. 1, т. 1 от Закон за
кадастъра и имотния регистър:
- за нотариус (Уникален идентификатор) 2027 –
такса за обикновена услуга – 20.00 лева/парцел;
- за указан начин на застрояване (УИ) 2027+2083
– такса за обикновена услуга – 20.00 лева/парцел;
- презаверяване на скица (УИ) 2027 – такса за
обикновена услуга – 8.00 лева/парцел.
Срок: обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането; бърза услуга – до 3 работни дни
от подаване на искането.
3. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5
- удостоверение за идентичност на поземлен
имот (по образец 2082); УИ 2119; такса – 15.00 лв.
- удостоверение за отстояние на търговски обект
от здравно, детско и учебно заведение; УИ 2119;
такса 15.00 лв.
- удостоверение по § 6 от Наредба №2/2003 г.; УИ
2119; такса 15.00 лв.
- за издаване на всички останали видове удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ
Срок: обикновена услуга – до 14 работни дни от
подаване на искането; бърза услуга – до 7 работни
дни от подаване на искането.
6. Удостоверение за административен адрес на
поземлен имот – Закон за кадастъра и имотния регистър – параграф 4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1;
параграф 1, т. 10. УИ 2018; такса 10.00 лева.
Срок: обикновена услуга – до 14 работни дни от
подаване на искането; бърза услуга – до 3 работни
дни от подаване на искането.
8. Съгласуване и одобряване на инвестиционни
проекти, по които се издава разрешение за строеж Закон за устройство на територията - чл. 142, ал.6;
чл. 147
- 8.1. с оценка по чл.142 от ЗУТ; УИ 2054; такса
по 1.20 лв./кв. м.
8.2. одобряване от ОЕСУТ; УИ 2054; такса по 1.80
лв./кв. м.
8.3. за линейни обекти; УИ 2054; такса по 0.90
лв./л. м., но не по-малко от 50.00 лв.
8.4. одобряване на становище; УИ 2054; такса

50.00 лв.
8.5. изграждане на съоръжения и инсталации за
комуникационни и разпределителни мрежи върху
терен или покрив на сграда; УИ 2054; такса 500.00
лв./брой.
8.6. алтернативни енергийни източници:
- Ветрогенератори; УИ 2054; такса 19 000 лв./
брой;
- Фотоволтаици; УИ 2054; такса До 30 кW - 100лв.;
от 30 кW до 1 мW – 500 лв.; над 1мW – 1000 лв. за
мW.
Срок: обикновена услуга – до 14 работни дни от
подаване на искането – с оценка по чл.142 от ЗУТ, за
изграждане на съоръжения и инсталации за комуникационни и разпределителни мрежи върху терен
или покрив на сграда и за алтернативни енергийни
източници; обикновена услуга – в едномесечен срок
от внасяне на проекта – за одобряване от ОЕСУТ, за
линейни обекти, за одобряване на становище.
14. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл.
158, ал. 1; чл.107, т.4 от ЗМДТ; УИ 1990; Такса 30 лв.
Срок: обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането.
15. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за
това, че подробният устройствен план е приложен
по отношение на застрояването - Закон за устройство на територията - чл.159, ал. 3; УИ 2098; такса 30.00 лв.
Срок: обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането.
21. Отразяване несъществени промени по време на строителството към издадено разрешение за
строеж по чл.154, ал.2 от ЗУТ; УИ 2061; 50% от таксата за одобряване на инвестиционния проект.
Срок: обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането.
22. Издаване на разрешение за промяна предназначение на сгради по чл.147а от ЗУТ; УИ 3179; такса 50.00 лв.
Срок: обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането.
23.Презаверяване на издадено Разрешение за
строеж по чл.153 от ЗУТ; УИ 2113; 50% от таксата за
издаване на РС; 25.00 лв.
Срок: обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането.
(2) Посочените размери на такси в таблицата по
ал.1 са за обикновена услуга.
(3) Извън срокът за обикновена услуга, там където
е изрично указано в таблицата, може да се извършва
„бърза” услуга, като се заплаща размера на таксата
за съответната услуга, увеличен с 2,0 пъти.
(4) Срокът за извършване на „бърза“ услуга е указан към всяка една услуга в таблицата, там, където
е посочена такава.
4. §4. Изменя т.10 към други административни услуги на Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти”, в табличната част на чл. 43, ал.1 от Раздел V - Такси за
административни услуги от НОАМТЦУ, както следва:
10. Издаване на разрешение за прокопаване на
терени общинска собственост – за трасета, при които се разрушават тротоари, улични настилки и други
площи с трайна настилка:
1. За полагане на кабелни съоръжения – ел. силнотокови, ел. слаботокови и телефонни; УИ 2005:
Първа зона – 3.10 лв./линеен метър
Втора зона и селата – 1.60 лв./линеен метър, но
не по-малко от 50 лв.
2. За полагане на водопроводи и канализации; УИ
2005:
Първа зона – 5.20 лв./линеен метър
Втора зона и селата – 2.60 лв./линеен метър, но
не по-малко от 50 лв.
3. За полагане на газопроводи; УИ 2005:
Първа зона – 7.30 лв./линеен метър
Втора зона и селата – 3.60 лв./линеен метър, но
не по-малко от 50 лв.
4. За полагане на други подземни комуникации;
УИ 2005:
Първа зона – 3.10 лв./линеен метър
Втора зона и селата – 1.60 лв./линеен метър, но
не по-малко от 50 лв.
Забележка: Съгласно чл.74 ЗУТ възстановителните работи са задължение на възложителя и за негова сметка
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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Дава съгласие да бъде безвъзмездно предоставен за управление на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ гр. Генерал
Тошево следния общински имот: Сграда с идентификатор по КККР №14711.422.3.1, област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, вид собств. общинска публична, функц. предн. Култова, религиозна сграда, брой етажи 1, застроена площ 157
кв. м.
2. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да
извърши последващите, съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема отчета за изпълнение на решенията на
Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2021 година.
Заб. В следващия брой на вестник „Добруджански глас“ ще бъде публикувано и решението за
отмяна на старата и утвърждаване на новата Общинска транспортна схема.
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Сребърен, бронзов медал и две четвърти места
за щангистите от СКВТ „Генерал Тошев“

Между 9 и 13 март в град
Асеновград се проведе Държавното лично-отборно първенство по вдигане на тежести.
В силната надпревара се включиха над 300 щангисти от елитни клубове в цялата страна.
В Асеновград беше и СКВТ
„Генерал Тошев“ от нашия град,

с треньор Димитър Димитров.
Тимът ни взе участие с общо
девет тежкоатлети в три възрастови групи – момчета, кадети до 15 години и кадети до 17
години.
В първия състезателен ден
се проведоха вдиганията при
момчетата. Там СКВТ „Генерал

Тошев“ участва с общо седем
щангисти. Най-добре се представи Беркан Салиев, който в
своята категория – до 30 кг.,
спечели сребърен медал. В категория до 35 кг., Шабан Рамаданов остана на крачка от почетната стълбичка, завършвайки на четвърто място, а в съща-

Подобни снимки от почетните стълбички след силни състезания, на щангисти от СКВТ „Генерал
Тошев“, са все по-често срещани. В синия екип е Мелих Рамаданов с бронзовия медал.

та категория Озан Рамаданова
остана пети. В категория до 40
кг., Георги Георгиев също беше близо до бронза – четвърто място, а Християн Атанасов
остана на осмо. В категория до
45 кг., Али Иванов зае девето
място, а в категория до 61 кг.,
Филип Андреев остана на десето място. В крайното класиране при момчетата отборът на
СКВТ „Генерал Тошево“ остана
на четвърто място.
При кадетите до 15 г. участие взе само един състезател. В категория до 55 кг., Мелих Рамаданов спечели бронзов медал.
При по-големите кадети –
до 17 г., участие взе само Иън
Хартунг. Той се изяви в категория до 55 кг. Неговото класиране обаче стана ясно в неделя
– 13 март, след редакционното
приключване на броя.
Дори без да знаем мястото на Иън Хартунг в крайното
подреждане на тежкоатлетите
от неговата категория, можем
да заключим, че това е поредното много успешно представяне на СКВТ „Генерал Тошев“
на ДП. От девет щангисти в изключително силна конкуренция, тимът се прибира в родния град с минимум един сребърен и един бронзов медал,
две четвърти и едно пето място в различните категории и
възрастови групи.

Областният футбол се завръща идния уикенд

В края на тези седмица (на
19 и 20 март – събота и неделя), ще бъде подновено футболното първенство в „А“ Областна група – Зона „Изток“.
Началото на пролетния дял ще
бъде дадено на 19 март – събота, от 15:00 часа в село Василево, където местния тим на
„Партизан“ ще приеме отбора на „Албена – 97“ (Оброчище). Всички останали срещи са
на следващия ден в същия начален час.
В групата и през пролетта ще
се състезават общо три общински отбора. Освен споменатия вече „Партизан“ (Василево), другите два са „Спортист“
(Генерал Тошево) и „Дружба“
(Люляково). В първия кръг от
втория дял на първенството
„Спортист“ ще гостува в Стожер на местния „Хр. Ботев“, а

„Дружба“ е домакин в Люляково на „Добруджанец“ (Овчарово).
Трите отбора влизат от различни позиции и с различни
цели, амбиции и най-вече настройки в пролетната фаза на
шампионата.
„Спортист“ е най-предно
класираният тим от трите във
временното подреждане с актив от 12 точки (4 победи и 5
загуби) и заема 5 място в таблицата. Първите три отбора в
групата – „Заря – 2006“ (Крушари), „Орловец – 2008“ (Победа) и „Калиакра 1“ (Каварна) са недостижими в Топ 3,
но битката за четвъртото място ще бъде ожесточена, защото в нея са намесени общо пет
състава. Именно за това заветно четвърто място ще се бори
през пролетта „Спортист“. От-

Община Генерал Тошево и НЧ „Светлина – 1941“, кани
всички жители и гости на града, на комедийната постановка на
Драматичен театър – Търговище „Когато светът беше шарен“.
Представлението ще се състои на 1 април 2021 г. от 18:00 часа
в залата на културната институция, където се продават и билетите. Влизането ще е достъпно с маски, но без „зелен сертификат“.
„Когато светът беше шарен“, на режисьора Надя Асенова, е
спектакъла с участието на актьорите Владислав Карамфилов –
Въргала (гост), Камен Иванов (гост), Димитър Мартинов, Божидар
Попчев, Атанас Махнев, Тодор Кирилов, Лора Недялкова, Маргарита Маркова. Сценографията е на Кънчо Касабов. Музика – Лия
Иванова.
Действието се развива в българско градче, между двете войни, като третира темата за промяната – желана или нежелана, но
неизбежна.
На 28 февруари в СУ „Никола Й. Вапцаров“ се проведоха училищните кръгове на лингвистичното състезание „Spelling bee“ и
„Spelling bee junior“.
Състезанието „Spelling bee“ се провежда в подкрепа на обучението по английски език като чужд в българските училища. Негова основна цел е да развива допълнителни знания и умения по английски език, умения за представяне пред публика и да мотивира учениците.
Най-добре от всички участници се представиха Фрея Реди и
Яница Илиева от 5 клас и Рауф Алтай от 3 клас. Те се класираха
на регионалния кръг.

борът има нов треньор, няколко
нови футболисти и вече изигра
една контрола с „Интер“ (Добрич), завършила при резултат
2:2. След редакционното приключване на броя тимът изигра
още една приятелска среща със
„Спортист – Стефаново“ (Стефаново).
Отборът на Партизан се намира на предпоследното 9 място с актив от 6 точки (2 победи
и 7 загуби) и ще се опита поне малко да подобри изявите и
класирането си в шампионата,
въпреки че това ще бъде доста
трудно. Тимът от село Василево е окомплектован и вече изигра една контрола – с „Албена –
97“, която беше загубена с 0:3.
Именно отборът от село Оброчище е първият съперник на
„партизаните“, като срещата е
във Василево и е шанс за пече-

лене на някакви точки.
Последният тим от общината
е този на „Дружба“ (Люляково).
Отборът е последен в класирането без точки в актива си (0
победи и 9 загуби) и дори без
отбелязан гол. До последно не
се знаеше, дали „Дружба“ ще
поднови първенството, но последните индикации са, че това ще се случи. Основен проблем и през пролетта ще бъде
наличността на футболистите
за двубоите, тъй като често пъти и през есенния дял на първенството отборът разполагаше само с по 10-11 човека за
даден двубой.
Така или иначе, без значение
от целите на отборите, емоциите на аматьорския футбол отново ще завладеят поне за ден
два малките населени места в
нашата община.

Обществено порицание

На 01.02.2022 г. беше разгледано НОХД №00213 по описа за
2021 г. срещу подсъдимата Снежана Иванова Кирилова, родена на 16.02.1977 г. в град Добрич, не работи, неомъжена, българска гражданка, със средно образование, осъждана.
Съдът признава подсъдимата за виновна в това, че за времето от 06.11.2020 г. до 06.07.2021 г. в град Генерал Тошево, при
условията на повторност, след като е била осъдена с Решение
№69/2018 г. по гр. дело №157/2018 г. на РС Генерал Тошево, в
сила от 24.07.2018 г., да издържа свой низходящ – Ивайло Огнянов Димитров, роден на 24.11.2007 г., чрез законен представител – лице, полагащо заместваща грижа и негова баба Анка Димитрова Георгиева, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на 10,8 месечни вноски по 180 лв. месечно,
общо за сумата от 1 944,00 лв. поради което и на основание
чл. 183, ал. 4 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК,
я осъжда на три месеца лишаване от свобода и на обществено
порицание, чрез публикация в местния печат.
Подсъдимата Снежана Иванова Кирилова е осъдена да заплати сторените разноски по делото, в размер на 117,00 лв.,
да заплати сумата от 77,76 лв., представляваща държавна такса от 4% върху уважения размер на граждански иск и да заплати на Ивайло Огнянов Димитров, чрез законен представител –
лице, полагащо заместваща грижа и негова баба Анка Димитрова Георгиева, сумата от 1 944,00 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди по предявения граждански иск.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на
наказанието лишаване от свобода за изпитателен срок от три
години.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ къща в град Генерал Тошево, в района на автогарата. Състои се от 3 стаи, кухня, антре и втора пристройка от стая, кухня, баня и антре. Двор от 1300 кв. м. Подлежи на ремонт. Цена по споразумение. Телефон за връзка: 0897/22 21 80.
* ПРОДАВАМ апартамент в град Генерал Тошево, по ул.
„Опълченска“. Четвърти етаж – 3 стаи, кухня, баня и коридор. Подлежи на ремонт. Телефон за връзка: 0887/31 74 20.
* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* КУПУВАМ земеделска земя в землището на община Генерал Тошево и в цяла област Добрич. Телефон за връзка:
0888/90 88 91.
* 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 по-малко от
5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в
касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния
редактор на вестника.

Покана за събрание

Настоятелството на НЧ „светлина – 1941“, град Генерал
Тошево, свиква отчетно-изборно събрание, на основание
чл. 15, ал. 1 от Закона на НЧ. Събранието ще се проведе на
4 април (понеделник) 2022 г. от 17:30 часа в залата на читалището, при следния дневен ред:
1. Отчет на настоятелството за дейността на НЧ „Светлина – 1941“ за 2021 г.;
2. Отчет на проверителната комисия за 2021 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
4. Приемане на бюджета на читалището за 2022 г.;
5. Приемане на насоки за работата на читалището за периода 2022 – 2025 г.;
6. Приемане на културния календар на читалището за
2022 г.;
7. Определяне размера на членския внос;
8. Избор на ръководни органи на читалището – настоятелство, председател и проверителна комисия;
9. Текущи.
Доза смях
Попитали известен ловец:
- Може ли да се спасим от освирепял лъв като носим запалена факла?
Той отговорил:
- Зависи с каква скорост я носите ...

* * *

Двама ловци се изгубили в гората. Лутали се дълго, но не
успели да се ориентират:
- Ще стрелям три пъти, може някой да ни чуе. - казал единият.
Изчакали половин час, но нищо не се случило.
- Стреляй ти три пъти - казал първият. - Сега вече може
да ни чуе някой.
- Добре - отговорил другият. - Обаче имам само една стрела…

