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След двегодишно прекъсване Общински фолклорен
събор „Цветница“ отново огласи град Генерал Тошево
Близо 30 самодейни състава
от община Генерал Тошево взеха участие в тазгодишното издание на Общински фолклорен събор „Цветница”. Събитието, което се проведе на едноименния християнски празник на
17 април, препълни зала „Йордан Йовков“ в сградата на Община Генерал Тошево. По програма
музикалната проява трябваше да
се състои на централния площад „Бялата лястовица“ в града,

но лошото време осуети първоначалните планове. Въпреки това съборът предизвика небивал
интерес, след като през последните две години целият свят беше парализиран от най-различни мерки и ограничения заради пандемията от коронавирус.
Те засегнаха и културния живот в нашата община, но съборът
„Цветница“ сега дава надеждата, че всичко вече започва да се
връща към нормалността.

Културната проява беше открита от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров,
който отличи значимата роля на
подобен род прояви в съхраняването на самобитните ни традиции и култура.
По време на шестчасовия
фолклорен маратон, гостите в
залата се насладиха на безупречни изпълнения и танци, съпроводени от професионални музиканти с тъпан, акордеон

и гайда. Наслада за ценителите на фолклорната музика бяха
и изпълненията на най-малките
участници – децата от двете детски градини в града – „Пролет“
и „Първи юни“. Бурните овации
на публиката заслужиха и децата при школата на НЧ „Светлина
– 1941“, град Генерал Тошево.
На сцената бяха представени
още автентични добруджански
ритми и обичаи, бяха показани
богатството и разнообразието
на културно-историческото ни
наследство. Читалищни и пенсионерски групи, както и млади таланти пресъздадоха чрез добруджанските ритми красотата на
фолклора в Добруджа.
Основната цел на проявата е
запазване на традициите и характерните обичаи на населението от община Генерал Тошево и
популяризиране на културно-историческото й наследство.
Народният празник “Цветница” (“Връбница”) е един от найобичаните пролетни празници,
който се отбелязва в нашия Добруджански край от векове. Той
се е утвърдил като символ на
цветята, младостта и порива за
щастливо бъдеще. От преданията
и легендите се знае, че на този
ден, момичетата сплитат венци
от клоните на “четена” в църквата върба, а след това цялото население се събира на мегдана,
за да почете празника с танци и
много веселие.

Напрежение заради пътя Генерал Тошево – ГКПП Кардам

През миналата седмица жители на село Кардам връчиха протестна подписка от името на над 500 души на народния представител от 8-ми МИР
Добрич Мая Димитрова. Подписката е адресирана до минис-

търа на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов с покана лично
да посети участъка от път II-29
ГКПП Кардам - Генерал Тошево,
който е една от входно-изходните артерии на България.

Именно изключително лошото състояние на трасето и проточващите се повече от година
ремонтни дейности, бяха повод за поканата към депутата,
която проведе изнесена приемна с жители на село Кардам.

В нея участва и кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, председателят
на Общински съвет Яна Бонева
и кметът на село Кардам Георги Събев.
Присъстващите на срещата се обединиха около мнението, че ако в най-кратки срокове не започне същинската рехабилитация на пътя, ще преминат към ефективни стачни
действия, включващи и затваряне на пътя.
В началото на декември миналата година жителите на село Кардам протестираха заради отложения ремонт на пътя.
Същинските ремонтни дейности трябваше да бъдат извършени миналата година. Крайният срок обаче беше отложен от
АПИ от октомври 2021 за месец май 2022 година. До момента около пътя са кастрени
храсти и е фрезован е асфалт.
Нова настилка все още няма, а
края на обещания срок за завършване на дейностите наближава. Сред хората вече се
усеща сериозно напрежение,
защото от години чупят своите
коли по трасето, което е цялото в дупки.

Уважаеми съграждани,
Скъпи добруджанци,
Празникът на божието възкресение е окичен с
най-висшето име – ВЕЛИКден. Той е ден на чудо, на
саможертва и на сбъднати молитви. Молитвата има
невидима и чудотворна сила и е най-естествената
връзка на човека с Бога.
Протегнали многобройните си ръце към небето,
дърветата цяла зима шепнат молитви за своето прераждане. Днес те стоят пред нас, окичени с венеца на плодородието, благодарение на сбъднатите
си молитви.
Време е и ние да вдигнем високо ръце и да сведем глави в молитва за голямо човешко прераждане, за да се роди човечеството утре по-разумно, посмирено, по-безвредно, по-мъдро.
В тези трудни дни за нашите разум, сила и дух
търсим божията прошка и горещо се молим за мир!
Нека светлите великденски празници донесат на
всички ни блага вест, много здраве и светлина!
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Паметна плоча на Йордан
Йовков в село Люляково

С тържествено събитие,
провело се на 15 април, в село Люляково, беше открита
паметна плоча на Певеца на
Добруджа – Йордан Йовков.
На събитието присъстваха
кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, неговият заместник Румен Мунтянов, много културни дейци
и жители на селото.
Преди да бъде официално
открита паметната плоча беше тържествено осветена от
отец Тодор. Тя е ситуирана в

двора на НЧ „Йордан Йовков
1943“, в средата на обновения площад пред културната
институция.
За празника домакините на
събитието бяха подготвили
кратка музикална програма,
в изпълнение на самодейната
група при местното читалище.
Първата културна проява в село Люляково от повече от две
години насам събра доста хора, милеещи за връщане към
нормалността с подобни хубави мероприятия.

Паметната плоча на Йордан Йовков в село Люляково.
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Заседание на Общински съвет
* На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.2, чл.11 и чл.12 от Наредба № 1 от 16
януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти
в институциите в системата на предучилищното
и училищното образование, Общински съвет гр.
Генерал Тошево, реши:
І. Утвърждава броя на педагогическия персонал в училищата и детските градини на територията на общината и определя заплащане на
транспортни разходи за финансовата 2022 година, при спазване на условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г., както следва:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 8 бр. учители;
По маршрут: Кардам – Генерал Тошево и обратно – 2 бр. учители;
По маршрут: Преселенци – Генерал Тошево и
обратно – 1 бр. учител;
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 4 бр. учители и 1 зам.-директор;
По маршрут: Кардам – Генерал Тошево и обратно – 1 бр. учител;
ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно – 4
бр. учители;
По маршрут: Генерал Тошево– Кардам и обратно – 2 бр. учители и 1 директор;
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
По маршрут: Добрич – Красен и обратно – 5
бр. учители и 1 директор;
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 1 бр. учители;
По маршрут: с. Дропла – Красен и обратно –
1 бр. учител;
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно
– 3 бр. учители и 1 директор;
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и
обратно – 3 бр. учители;
ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно – 6
бр. учители и 1 директор;
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно – 1 бр. учители;
ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Генерал
Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 1 бр. възпитател;
ЦПЛР - ЦРД гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 2 педагогически специалисти;
ДГ с. Кардам
По маршрут: Генерал Тошево – Кардам и обратно –1 директор;
ДГ с. Василево
По маршрут: Добрич – Василево и обратно –
1 директор;
По маршрут: Преселенци - Василево и обратно – 1 учител;
ДГ с. Красен
По маршрут: Добрич – Красен и обратно – 1
директор;
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 1 учител;
ДГ с. Пчеларово
По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно –
1 директор;
По маршрут: Генерал Тошево – Пчеларово и
обратно - 1 учител;
ДГ с. Спасово
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно – 1 учител и 1 директор;
ДГ с. Люляково
По маршрут: Генерал Тошево – Люляково и обратно –1 директор и 1 учител;
ДГ с. Присад
По маршрут: Генерал Тошево – Присад и обратно –1 директор и 1 учител;
ІІ. 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, чл.26а, ал.1 и ал.2 на Закона за народните читалища, Общински съвет
гр. Генерал Тошево реши:
I. Приема Годишна програма за развитие на
читалищната дейност в община Генерал Тошево
за 2022 година.
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
местно самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1. чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8
от Закона за 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, земеделски земи
от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от
настоящото решение, при следните условия:
1. Срок на отдаване на земеделските земи 1(една) година-стопанската 2022-2023г.;
2. Начална тръжна цена в размер на 106 (сто
и шест) лв./дка.;
II. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване, земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №2, представляващо неразделна част
от настоящото решение, при следните условия:
1. Срок на отдаване на земеделските земи 5 (пет) стопански години, считано от стопанска
2022-2023г.;
2. Начална тръжна цена в размер на 89 (осемдесет и девет) лв./дка;
3. Наемната цена за първа и втора стопанска
година е в размер на 50% от достигната тръжна
цена. За трета, четвърта и пета стопанска, наемната цена е достигнатата тръжна цена.
III. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване, земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №3, представляващо неразделна част
от настоящото решение, при следните условия:
1. Срок на отдаване на земеделските земи –
10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2022-2023 г;
2.Начална тръжна цена в размер на 79 (седемдесет и девет) лв./дка;
3. Наемната цена за първа, втора и трета стопанска година е в размер на 10% от достигната
тръжна цена. За четвърта, пета, шеста, седма,
осма, девета и десета стопанска година, наемната цена е достигнатата тръжна цена.
IV. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване, земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №4, представляващо неразделна част
от настоящото решение, при следните условия:
1. Срок на отдаване на земеделските земи –
5 (пет) стопански години, считано от стопанска
2022-2023 г.;
2. Начална тръжна цена в размер на 106 (сто
и шест) лв./дка;
Заб. Всички приложения със земеделските
земи, които се отдават под наем, са налични в
сайта на Община Генерал Тошево
V. 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 имотите по т.I.,т.II, т.III и т.IV.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
във връзка с чл.14, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 7
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие част от натрупаните средства
от обезпеченията по чл.60 от Закона за управление на отпадъците, превеждани за депото за
неопасни отпадъци на община Генерал Тошево,
да бъдат ползвани за възстановяване разходите
на Община Генерал Тошево, които в размер на:
1. 300 лв. с ДДС за извършен газов анализ на
депото за 2021 год. по Приложение №3 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа
и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
2. 1920 лв. с ДДС за осигуряване на метеорологични данни от най- близката метеорологична станция за периода 01.06.2021- 31.12.2021
год., съгласно Наредба №6 от 27.08.2013 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши всички нормативно определени
действия, в изпълнение на горното решение.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
във връзка с чл.24, ал.1, т. 2 от Наредба № 7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците и във връзка с чл.19, ал.3, т.5 от Закона
за управление на отпадъците, Общински съвет
Генерал Тошево:
I. Дава съгласие част от натрупаните средства
от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, превеждани за депото за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, в
размер на 208 800 лв. с включен ДДС да бъдат

използвани за закупуването от Община Генерал
Тошево на един брой нов товарен автомобил със
самосвална надстройка, кран, ротатор и кофа
за извозване на строителните отпадъци, генерирани при ремонт на общински обекти и генерирани от домакинствата.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши всички нормативно определени
действия, в изпълнение на горното решение, в
т.ч. по придобиването на техника, по реда на закона.
* На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19 ал.2 и ал.6 от Закона за
автомобилните превози, чл16в ал.1 от Наредба
№ 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за започване на процедура за
възлагане на обществен превоз на пътници по
маршрутни разписания от утвърдената Общинска транспортна схема, приета с Решение №37/07.03.2022 г. на Общински съвет Генерал Тошево, както следва:
- Маршрутно разписание №1 на автобусна линия Генерал Тошево-Кардам-Спасово-Бежаново-Кардам-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №2 на автобусна линия Генерал Тошево-Кардам-Великово-СпасовоГенерал Тошево;
- Маршрутно разписание №3 на автобусна линия Генерал Тошево-Конаре Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №4 на автобусна линия Генерал Тошево-Калина-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №5 на автобусна линия Генерал Тошево-Йовково-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №6 на автобусна линия Генерал Тошево-Росица-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №7 на автобусна линия Генерал Тошево-Лозница-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №8 на автобусна линия Генерал Тошево-Красен-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №9 на автобусна линия Генерал Тошево-Красен-Пчеларово-КардамГенерал Тошево;
II. Дава съгласие да се проведе процедура по
реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/
за възлагане на обществен превоз на пътници по
утвърдени маршрутни разписания на автобусни
линии от общинската и областната транспортна схеми от квотата на Генерал Тошево за срок
от 1 година за следните маршрутни разписания:
Общинска транспортна схема:
- Маршрутно разписание №1 на автобусна линия Генерал Тошево-Кардам-Спасово-Бежаново-Кардам-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №2 на автобусна линия Генерал Тошево-Кардам-Великово-СпасовоГенерал Тошево;
- Маршрутно разписание №3 на автобусна линия Генерал Тошево-Конаре-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №4 на автобусна линия Генерал Тошево-Калина-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №5 на автобусна линия Генерал Тошево-Йовково-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №6 на автобусна линия Генерал Тошево-Росица-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №7 на автобусна линия Генерал Тошево-Лозница-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №8 на автобусна линия Генерал Тошево-Красен-Генерал Тошево;
- Маршрутно разписание №9 на автобусна линия Генерал Тошево-Красен-Пчеларово-КардамГенерал Тошево;
Областна транспортна схема:
- Маршрутно разписание №Г-1 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-2 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-3 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-4 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-5 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-6 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-7 на автобусна
линия Генерал Тошево-Добрич;
- Маршрутно разписание №Г-8 на автобусна
линия Добрич-Спасово;
- Маршрутно разписание №Г-9 на автобусна
линия Добрич-Спасово;
- Маршрутно разписание №Г-10 на автобусна
линия Добрич-Василево;
- Маршрутно разписание №Г-11 на автобусна
линия Добрич-Василево
- Маршрутно разписание №Г-12 на автобусна
линия Добрич-Спасово;
- Маршрутно разписание №Г-13 на автобусна
линия Добрич-Спасово.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.2 от Закона за мест-

ното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 60, ал.2, изречение второ във
връзка с ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален
кодекс (ДОПК), и във връзка с чл.60 и чл.64 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общински съвет Генерал Тошево:
I. Дава съгласие преведените и неусвоени от
Община Генерал Тошево месечните обезпечения
и отчисления за 2021 год. по чл.60, ал.2, т.1 и 2
и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ натрупани за периода от 1 януари до
31 декември 2021 год. в размер на 279 803,81
лева да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени, като съответните компенсирани
промени бъдат отразени в бюджета за 2022 г. в
частта за дейностите по чистота.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по изпълнени на настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и § 60 от Закона за изменение и
допълнение на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл. 60 и
чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО), Общински съвет Генерал Тошево:
I. Дава съгласие преведените и неусвоени,
както и дължимите месечни обезпечения и отчисления за 2022 год. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и
чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени в частта за дейностите по
чистота.
II. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Отпуска еднократна финансова помощ общо в размер на 2000 /две хиляди/ лева, която
следва да се разпредели по равно между следните ученици:
1. Д. С. М. – СУ „Никола Й. Вапцаров“, град Генерал Тошево.
2. С. К. К. – ПГЗ „Т. Рачински“, град Генерал
Тошево.
3. С. С. С. – ПГЗ „Т. Рачински“, град Генерал
Тошево.
4. Н. Н. П. – ПГЗ „Т. Рачински“, град Генерал
Тошево.
5. Н. Г. Г. – ПГЗ „Т. Рачински“, град Генерал
Тошево.
II. Средствата да се осигурят от Бюджета на
Община Генерал Тошево, дейност 2122 – Общинска администрация, параграф 4214 – Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет.
III. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и
чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за публичните
финанси Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие за отпускане на безлихвен заем в размер на 45 000,00 лева временно свободни средства от общинския бюджет,
за авансово финансиране на плащания по проект BG05M9OP001-6.002-0064-С01 „Патронажна грижа + в община Генерал Тошево“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски
социален фонд на Европейския съюз.
II.Предоставените заемообразно средства на
проекта да се отчитат като временна финансова помощ по § 7600 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“.
III. Възлага на кмета на Общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА
и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2
от Наредба за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Генерал Тошево, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода
2023 – 2025 г. съгласно Приложение №1
* На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и
във връзка с §3, т.16 от ПМС №4/10.01.2019г. за
изменение и допълнение на ПМС № 67/2010г.
за заплатите в бюджетните организации и дейности (чл.5, ал.16) и на РМС № 50/02.03.2022г.
за приемане на стандарти за делегираните от
държавата дейности с натурални и стойностни
показатели през 2022г., Наредбата за заплатите
на служителите в държавната администрация.
I. Общински съвет гр. Генерал Тошево, определя размера на трудовите възнаграждения на
кметове на населени места при Община Генерал
Тошево както следва:
1. Георги С. Николов - с. Кардам – 1381 лв.
2. Алибрям Х. Сали - с. Йовково – 1166 лв.
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3. Ерсин Л. Емурлов - с. Къпиново – 1049 лв.
4. Костадин А. Костадинов - с. Люляково –
1190 лв.
5. Севджан И. Асанова - с. Присад – 1087 лв.
6. Антон И. Атанасов - с. Пчеларово – 1263 лв.
7. Андреан С. Симеонов - с. Спасово – 1333
лв.
8. Георги Н. Недев - с .Росица – 1190 лв.
9. Илиян Н. Колев - с. Василево – 1223 лв.
II. Увеличеният размер на трудовите възнаграждения влиза в сила от 01.04.2022 година.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши, съгласно закона, последващите действия.
* На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и
във връзка с §3 т.16 от ПМС №4/10.01.2019г. за
изменение и допълнение на ПМС № 67/2010г.
за заплатите в бюджетните организации и
дейности (чл.5, ал.16) и на чл.65 от ПМС №
50/02.03.2022г., за изпълнение на ЗДБРБ за
2022г., Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Основната заплата на кмета на Община Генерал Тошево да стане 3674 лева.
Размерът на трудовото възнаграждение влиза
в сила от 01.04.2022 година.
* На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1,
т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ /ДВ бр. 18 / 04.03.2022 г./ за 2021
г., ПМС №31 / 17.03.2022 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Генерал Тошево,
Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема бюджета на Община Генерал Тошево
за 2022 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 20 258 604 лв.
(съгласно Приложения №1 и № 2)
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата
дейности в размер на 10 491 312лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 8 997 612
лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звена на делегиран бюджет в размер на 107 904 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2021 г. в размер
на 1 371 796 лв.
1.1.1.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 14 000лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер
на 9 767 292 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 571
200 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 215
353 лв. от които са приспаднати разходите за
ДДС и ЗКПО.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 306 600 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 651 400
лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане на пътищата
249 000 лв.
1.1.2.6. Получени трансфери между бюджети
в размер на 279 804 лв.
1.1.2.7. Предоставени трансфери между бюджети – 308 597 лв.
1.1.2.8. Придобиване на дялове и акции и
увеличаване на капитала – 100 000 лв.
1.1.2.9. Временни безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския

съюз 103 333 лв.
1.1.2.10. Събрани средства и извършени плащания от/за ЕС – 244 692 лв.
1.1.2.11. Остатък от предходен период по левови и валутни сметки в размер на 1 731 381 лв.
1.1.3. По разходите в размер на 20 258 604
лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 3 до № 14
в т.ч.:
1.1.4. За делегирани от държавата дейности
в размер на 10 491 312 лв.
1.1.5. За допълнително финансиране със
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 938 524 лв.
1.1.6. За местни дейности в размер на 8 828
768 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 200 000 лв.
1.2. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 1 575 021 лв.
II. Приема инвестиционна програма за 2022
г. в размер на 6 924 134 лв./ в това число очаквано допълнително външно финансиране в
размер на 3 733 317 лв./, в която са включени ремонтите на общинските пътища с приходи
от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2022 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА, и за проучвателни
и проектни работи в размер на 1 665 400 лв.,
съгласно приложен поименен списък (съгласно
Приложениe № 15)
III. Утвърждава разходите за заплати през
2022 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети.
IV. Приема преходен остатък от 2021 г. в размер на 3 103 177 лв., разпределен по бюджет
2021 г. (съгласно Приложение № 16)
V. Одобрява индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз за
2022 г. в размер на 517 484 лв. и индикативен
годишен разчет за сметките на ДФ Земеделие в
размер на 3 230 105 (съгласно Приложение №
17 и Приложение № 17а)
VI. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално – битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения
6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 7 889 лв. и на кмета на общината в размер на 15 777 лв.
6.3. Размер на режийни разноски за ученическо столово хранене 20 937 лв. (за ОУ “Хр.
Смирненски” за режийни разходи /трудови възнаграждения/ в размер на 18 437 лв. и за ОУ
”Хр. Ботев” с. Кардам за режийни разходи в размер на 2 500 лв. Разходите се отнасят за присъствените учебни дни.
VII. Утвърждава разчет за целеви разходи и
субсидии от местни приходи както следва:
7.1. Обезщетения и помощи по решение на
ОбС – 70 000 лв.
7.2. Членски внос – 10 500 лв.
7.3. Средства за обезпечаване дейността на
Младежки съвет – 17 000 лв.
7.4. Субсидии за спортни клубове – 155 000
лв.
7.5. Субсидии за организации с нестопанска
цел – 88 000 лв.
7.6. Субсидия за Медицински център – гр. Генерал Тошево в размер на 69 900 лв. в т.ч. 4 900
за закупуване на ДМА, 10 000 лева за ремонт

Пролетната сеитба в Добруджа започна,
очакванията са за огромни площи със слънчоглед

Вече втора седмица в област Добрич върви с нормални темпове пролетната сеитба. Към момента (дата 15 април) са засети по около 20
хиляди декара със слънчоглед и царевица в отделни полета. По-напред със сеитбата са в морските общини на
областта, където температурите бяха по-високи. От началото на миналата седмица
обаче усилено се сее и в община Генерал Тошево.
„Повечето земеделски стопани започват със сеитбата на слънчоглед, защото царевицата е по-податлива на
слани. Разбира се, всеки сам
решава с коя от културите да
започне“, заяви пред областните медии председателят на
Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радости-

на Жекова.
Традиционно от двете пролетни култури в региона се
сеят по около 700 000 декара. Прогнозата обаче е, че
тази година в област Добрич
ще се засее доста повече
слънчоглед, отколкото през
миналата. Причината – сегашната висока цена на слънчогледовото семе.
„Доста от колегите, предвид ескалиралата цена на
слънчогледа, са променили
сеитбените си намерения.
Търговци на семена за посев казват, че има проблем
с вноса на семена заради завишените поръчки. Това означава, че засетият слънчоглед тази година ще бъде
много повече“, каза още Радостина Жекова. Тя допълни,
че това се е очаквало при це-

ната на слънчогледа. В момента тя е около 1700 лв. за
тон, а преди месец беше достигнала нива от 2000 лв. за
тон, след което слезе малко надолу. За сравнение, при
жътвената кампания м.г. цената на слънчогледа стартира от 800 лв./тон.
Иначе специалистите отчитат доста добро състояние
на есенните посеви в областта. Въпреки сушата и стресовите температури през
март, пшениците изглеждат
добре и сега им трябва само валежи и по-високи температури.
По данни на ОД „Земеделие“ засетите есенници в областта са 1 324 880 дка, като
от тях 1 197 530 дка са с пшеница; 55 840 дка – с ечемик;
71 510 дка – рапица.

на ДМА и 55 000 лв. за програми за профилактика на общественото здраве.( съгласно Приложение № 18)
VIII. Определя максималния размер на дълга,
както следва:
8.1. Към 01.01.2022 г. размера на дълга е 0.
(съгласно Приложение № 24 )
8.2. Общината няма намерение да поема нов
общински дълг и общински гаранции през бюджетната 2022 г.
IX. Приема просрочени вземания от минали години в размер на 374 689 лв., от които се
предвижда да бъдат събрани 55 100 лв. през бюджетната 2022 г.
X. Приема размера на просрочени задължения от предходната година в размер на 40 341
лв., които се предвижда да бъдат разплатени
през четвъртото тримесечие на 2022 г.
XI. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 80 200
лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават
15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
ограничението не се прилага за задължения за
разходи, финансирани за сметка на помощи и
дарения.
XII. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 7 450 230 лв., като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на
сто от средногодишния размер на отчетените
разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
XIII. Утвърждава закупуване на карти за 2022
г. за междуградски транспорт от населеното
място до гр. Генерал Тошево и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители
на общината. (съгласно Приложение №19)
XIV. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 –
2024 г. (съгласно Приложение №.20)
XV. Приема протокол на получените предложения при публичното обсъждане на основание
чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси
(съгласно Приложение № 21)
XVI. Определя второстепенните разпоредители с бюджети за 2021 г. (съгласно Приложение № 22)
XVII. Утвърждава разходите на общинско
предприятие “Озеленяване и благоустройство”
за 2022 г. в размер на 212 100 лв. (съгласно
Приложение № 23)
XVIII. Утвърждава разходите на кметствата и
населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като
второстепенни разпоредители (съгласно Приложение № 25)
XIX. Утвърждава справка за разпределението
на не по-малко от 30 на сто от постъпленията от
продажбата на общински нефинансови активи
да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната
и техническата инфраструктура на територията
на съответното населено място и постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество от наем, от аренда на земеделска земя, общинска собственост да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място (съгласно Приложение
№ 26)

Накратко
Органите на реда са заловили шофьор, управлявал колата си дрогиран и с фалшива книжка. На 8 април, около
19:20 часа в района на село
Петлешково, община Генерал
Тошево, е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 32-годишен мъж.
Шофьорът представил свидетелство за управление на
МПС, което след направена
експертна справка се оказало
неистинско. След проверка в
информационните масиви на
МВР станало ясно, че водачът
изобщо не притежава книжка.
Извършен му е тест за употреба на наркотични и упойващи вещества, който отчел
употребата на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24
часа, а по двата случая са образувани бързи полицейски
производства.

XX. Утвърждава следния списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер на 100% от действителните разходи – Гл. арх. Димитър Николов и началник отдел ТУСИДЕ инж. Даниела Радева.
XXI. Възлага на кмета:
21.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
21.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението.
21.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да
предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
21.4. Да включва информация по чл.125, ал.4
от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните
записки към тях.
21.5. Оправомощава кмета на общината да
извършва компенсирани промени:
21.5.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност.
21.5.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите.
21.5.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за неотложни и непредвидени
разходи по т.1.1.6.
21.5.4. В изпълнение на правомощията си по
т.22.5.1., т.22.5.2. и т.22.5.3. кметът издава заповеди.
21.6. След извършване на промени по 22.5.,
кметът представя в ОбС актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно
по определен от ОбС ред.
21.7. Да разработва и възлага подготовката
на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми
и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на годишния план за развитие.
21.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
XXII. Общинският съвет дава съгласие за
авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския
съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на чл. 142, ал. 1 от ЗПФ
да се отпускат временни безлихвени заеми от
общинския бюджет - при наличие на временно
свободни средства. Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства
от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава
края на бюджетната година.
* На основание чл.45, ал.4 и ал.9 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Отменя свое Решение № 3-14 от 07.03.2022г.

Покана за събрание

Управителният съвет на кооперация „Производствено търговска
кооперация „Люляк““, ЕИК 124092741, със седалище и адрес на управление, село Люляково, община Генерал Тошево, област Добрич,
на основание чл. 16 от ЗК, свиква редовно годишно отчетно общо събрание на член-кооператорите на кооперацията, което ще се проведе на 30.04.2022 г. от 09:00 часа в село Люляково, община Генерал
Тошево, област Добрич, в сградата на НЧ „Йордан Йовков – 1943“, залата на 1 етаж, при следния дневен ред:
1. Утвърждаване решения на УС за приемане на нови член-кооператори и вземане на решение за изключване/освобождаване на
член-кооператори;
2. Отчетен доклад на УС за годишната дейност на кооперацията за
2021 г. Изслушване заключение на Контролния съвет.;
3. Отчетен доклад на Контролния съвет за дейността му за 2021 г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за
2021 г. и вземане на решение по финансовия резултат за 2021 г.;
5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и на членовете на Управителния и на Контролния съвет за 2021 г.;
6. Вземане на решение за определяне на размер на наемното/
рентното плащане за 2021 г. Определяне на годишно рентно арендно/наемно плащане по договори за аренда/наем на земеделска земя;
7. Одобряване на щатно разписание на служителите в кооперацията и определяне на възнагражденията на работниците и служителите в кооперацията;
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, събранието ще се проведе в същия ден от 10:00 часа, на същото място и при
същия дневен ред.
Управителен съвет
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Две формации от школата на ФК „Спортист 2011“ АПИ публикува списък
с отлично представяне на лагер-турнир в Кранево с пътищата за ремонт
в област Добрич
Между 3 и 8 април в село
Кранево се проведе първия по
рода си лагер-турнир по футбол за деца „Приятели Къп“,
организиран от ДФК „Приятели“ (Варна). В надпреварата
се включиха пет школи от Североизточна България, сред
които и тази на ФК „Спортист
2011“ (Генерал Тошево). Нашият клуб участва с две селекции
– за Футбол 5 и Футбол 7, които
бяха водени от треньора Илиян
Иванов.
Всички двубои преминаха
при страхотна организация, ка-

то основната цел на проявата
беше децата да натрупат игрова практика и да създадат нови приятелства, а треньорите
да обменят опит и идеи. Освен
школата на ФК „Спортист 2011“
в лагера се включиха и тези на ДФК „Приятели“ (Варна),
„Юнак“ (Шумен), „Ботев“ (Нови Пазар) и „Лъвчетата“ (Суворово).
Въпреки че турнирът нямаше състезателен характер е важно да се отбележи, че и двете формации на нашия клуб се
представиха отлично и опреде-

лено бяха най-добрите отбори
в отделните възрастови групи.
Във Футбол 5 момчетата на Илиян Иванов изиграха общо 9 двубоя, от които спечелиха 8 и в 1
завършиха наравно (той също
беше спечелен след изпълнение на дузпи). При по-големите
– Футбол 7, младите ни таланти също изиграха 9 срещи, като
спечелиха 7 от тях и допуснаха
по 1 равенство и поражение.
За вестник „Добруджански
глас“ треньорът от школата на
клуба Илиян Иванов сподели,
че е изключително доволен от

турнира и представянето на неговите възпитаници.
„Получи се страхотно събитие. Това беше един лагер-сбор
на деца с цел обиграване на отборите и натрупване на игрова
практика. Точно на такива турнири младите футболисти изпитват първите футболни тръпки. Освен това идеята беше децата физически да се натоварят максимално по време на тези 6 дни в Кранево. Имахме по
два мача на ден, допълнителни
занимания и много футболни
забавления. На терена по време на двубоите момчетата даваха всичко от себе си срещу
съперниците, а след това в хотела всички заедно си говориха
и създаваха нови приятелства.
Това е магията на футбола, която пленява децата от най-ранна
възраст. Освен всичко останало
съм доволен и от представянето на двата отбора, защото определено бяхме най-добри. Постигнахме отлични резултати за
радост на всички – и на децата и на техните родители“, заяви Илиян Иванов.
След тежкия лагер в Кранево обаче няма време за почивка, защото двубоите от първенствата в различните възрастови групи на БФС са в разгара
си. Всеки уикенд отборите от
школата на ФК „Спортист 2011“
участват в официални турнири,
като до момента и трите формации – Футбол 5, Футбол 7 и
Футбол 9 се представят на едно
много високо ниво.

В средата на миналата
седмица Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува
на официалната си интернет страница одобрената си
инвестиционна програма за
2022 година. От нея се вижда, че са предвидени за ремонт близо 3000 километра
пътища.
По-интересно за жителите на нашата община в раздела на картата по области.
Според изнесените данни
за област Добрич, по програмата за текущ ремонт
и поддържане се планират
ремонти на няколко отсечки, за които има проектна
готовност. Това са Тервел –
село Честименско – граница
с област Силистра, печално
известният път Генерал Тошево – ГКПП Кардам, Добрич
– село Стефаново, село Славеево – разклон за село Пчелино, разклон за село Одърци – село Оброчище – село
Кранево и Оброчище – разклона за село Стражица. За
изпълнение на основни ремонти за 2022 г. се предвиждат отсечките Генерал
Тошево – село Изворово и
село Кардам – село Спасово.

Тези новини определено са добри за нашия регион, но въпросът е доколко те ще бъдат реализирани. Както вече е известно
жителите на община Генерал Тошево и в частност тези на село Кардам вече се
готвят за ефективни протестни действия, ако до
края на месец април не започне реална работа на терен на пътя Генерал Тошево
– ГКПП Кардам. Пътната отсечка е изключително лошо
състояние, а прословутият
и ремонт се бави вече повече от година.
Освен това в сайта на АПИ
се намира информация и за
залагане през 2022 година на проектиране за основен ремонт на отсечките село Одринци – село Ведрина
– граница с област Варна,
Добрич – село Лясково и Каварна – село Св. Никола –
село Тюленово – Фар Шабла.
Тук са включени и две съоръжения – мостово съоръжение между село Пчелник
и село Балик и кръгово кръстовище до Генерал Тошево и
село Малина, т.н. Малиновско кръстовище.

Земеделската земя
„Спортбаскет ГТ“ загуби първия плейоф в „Б“ група отново поскъпна
Младите футболни таланти на град Генерал Тошево обраха овациите на лагер-турнира в Кранево.

Отборът на „Спортбаскет
ГТ“ допусна поражение с
55:67 от тима на „Консумато-

рите“ (Варна) в първи плейофен двубой от първенството
на ББЛ – „Б“ група, Зона „Из-

ток“. Срещата се игра в залата на Икономически университет – Варна, а домакините бя-

В първия плейоф „Спортбаскет ГТ“ загуби от силния тим на „Консуматорите“ (Варна).

ха по-дейният отбор на игралното поле и заслужено се поздравиха с успеха.
Още през първите две четвъртини отборът на „Консуматорите“ натрупа преднина,
която им позволи спокойно да
довършат срещата. При резултат 29:13 в полза на варненци
двата тима се оттеглиха да почиват, но пасивът, който възпитаниците на треньора Стойо
Стоев трябваше да наваксват,
беше твърде голям.
Въпреки това нашите баскетболисти излязоха пределно мотивирани за втората част
и демонстрираха далеч по-добра и резултатна игра. Третата четвърт беше равностойна (18:18), а последната беше спечелена от „Спортбаскет
ГТ“ с 24:20, за да бъде оформен крайният резултат.
За пореден път отличен двубой изигра Живко Желев, който завърши с 21 точки и 7 борби. Мирослав Петков се отличи с 14 точки и 5 борби, а Иван
Марчев завърши с 6 точки и 12
борби.

Второ място на Национална олимпиада по философия

Габриела Господинова от
град Генерал Тошево, която
в момента е ученик в СУ „Св.
Климент Охридски“, град Добрич, завоюва второ място на
Националната олимпиада по
философия в първа възрастова група. За отличната новина
се похвали лично нейният преподавател Димитър Димитров
с възторжен пост в социалните мрежи.
Във финалния кръг на надпреварата Габи успява да реши
тест с 10 въпроса от история
на философията и пише есе по

фрагмент на Кант. Нашата съгражданка се справя отлично
и в крайното класиране в първа възрастова група на XXXIV
Олимпиада по философия остава на второ място, като пред
нея е само възпитаник на Националната природоматематическа гимназия в София. Разликата между двамата обаче
е само пет стотни. Габи трупа
сбор от 479 точки, докато победителят е с 497.5 точки.
След като новината беше
разпространена мълниеносно
в социалните мрежи, редица

нейни преподаватели – бивши
и настоящи, приятели и съученици от Генерал Тошево я поздравиха и затрупаха с пожелания за още подобни бъдещи успехи в обучението.
Припомняме, че в края на
2020 г. Габриела Господинова стана носител на специалната награда за мултимедийна
презентация в Областния ученически конкурс под патронажа на областния управител
„С Йовковата бяла лястовица“, посветен на 140 години от
рождението на Йордан Йовков.

Земеделска земя в района
на област Добрич е поскъпнала средно с 200-300 лв. за
една година. Високите ренти през плодородната 2021
г. вдигнаха цената на земята
в Добруджа като има сделки
и за 3000 лв. за декар. Новината беше съобщена от председателят на Регионалното сдружение за недвижими
имоти Павлина Тодорова.
Ръстът идва след белязаната от сушата 2020 г., когато
в областта се намираха парцели и за под 2000 лв. за декар. Ренти от 100-120 лв. за
декар, които се изплащаха на
собствениците, са основният “двигател” за поскъпването. За сравнение – през 2020
г. заради ниските добиви собствениците на земя получиха
възнаграждение от арендатори и кооперации едва по 3050 лв.
Има огромен интерес към
покупката на земя, но продавачите са малко. До такива
заключения стигат повечето
местни агенции за недвижими имоти в региона. Според

специалистите дадените повисоки ренти задържат предлагането.
Най-скъпите ниви са около
Балчик. Сега полетата в община Балчик, където земеделските ренти са най-високи,
вървят между 2800-3000 лв.
за декар и дори над тази граница, посочват брокери. Найплодородният чернозем край
Генерал Тошево се предлага
за 2700 лв., а край Каварна
– за около 2500 лв. за декар.
Дори в Тервелския край, където сделките обичайно са помалко, нивите достигат цена
от 2300 лв. за декар.
При високите добиви през
последното лято цените на
земята в Добричкия регион
са се върнали на равнището
отпреди сушата – средно по
2500-2600 лв. за декар, както
са се търгували през стопанската 2018-2019 г.
Сега най-много земя търсят
арендаторите, но наред със
земеделските производители
пазарът привлича и обикновени хора, които търсят защита
от инфлацията.

Доза смях
Мъж се връща от лов, обаче не можал нищо да
удари и за да не се изложи, купил заек от магазина.
Жена му го пита:
- Какъв е тоя етикет дето пише „10.50“ на крака
на заека?
- Ааа, това ли? Ами записах си в колко часа го
гръмнах…

* * *

Двама приятели отишли на сафари, но попаднали
на лъвско леговище.
Единия заредил пушката и зачакал прицелвайки
се в лъва. Другият се качил на близкото дърво и занареждал от там:
- Няма страшно, ако не уцелиш първия зад него
идва още един.

