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Събор на преселението в село Дъбовик Предстоящи събития
Събор на преселението се
проведе миналата седмица в
село Дъбовик. Събитието се
реализира по проект по Мярка 7.8 „Изграждане на местна
идентичност“ към СНЦ „Местна инициативна група/МИГ
Балчик – Генерал Тошево“ и се
състоя в рамките на три дни –
26, 27 и 28 май 2022 г.
Съборът започна с Кръгла
маса на тема „Архивното на-

следство на преселението”.
Лектори на срещата бяха г-н
Галин Георгиев – гл. асистент
от Етнографски музей към
БАН, доц. д-р Галя Киркова от
АМТИИ гр. Пловдив и д-р Галя
Грозданова–Радева от Националното училище за музикални изкуства „Филип Кутев“ гр.
София.
След края на лекциите фолклорни групи от Румъния из-

несоха кратък концерт, който
бе последван от кулинарна изложба и дефиле на автентични носии.
Петъчната програма предшестваше същинският Събор
на преселението, който се
състоя в съботния ден.
Фолклорната проява бе открита от кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. На откриването на съ-

Група за изворен фолклор „Красенско веселие” при НЧ „Йордан Йовков 1896", село Красен

бора бе отслужен водосвет за
здраве и благоденствие.
Над 30 състава се представиха в рамките на събора.
Целта на проекта е опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, културните и исторически дадености, типичните
местни легенди, поговорки,
игри и занимания в Добруджа, запазване чувството на
принадлежност и формиране
усещането за съпричастност
в младите поколения към културните традиции на региона.
Водещ партньор е НЧ „Дора Габе – 1940“ село Дъбовик,
старши партньор Сдружение
„Българско наследство“ – Балчик, а асоциирани партньори
от първи тип са НЧ „Стефан
Караджа – 1941“ село Чернооково, община Генерал Тошево, НЧ „Иван Вазов – 1946“
кв. Пастир, град Генерал Тошево и НЧ „Стефан Караджа –
1941“ село Стражица, община
Балчик.
Основната задача на организираните събития по време на Събора на преселението е запазените и съхранени традиции да се предадат
на поколенията. Тези традиции са специфична и неповторима част от добруджанската духовност и от българския
корен.

1 юни - Международен ден на детето. Тържества;
2 юни - Откриване на паметна плоча на загиналите във войните от село Житен;
2 юни - Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България;
4 юни - Земляческа среща в село Калина;
5 юни - Трети Фолклорен празник „Среща
на поколенията“ в село Преселенци;
7 юни - Театрален спектакъл „Районна болница“ в село Кардам – гостува театрален колектив „Георги Шивачев“;
10 юни - 80 години НЧ „Стефан Караджа
1942 г.“, село Малина;
11 - 12 юни - VIII Национален Фестивал за
шлагерна и стара градска песен „Подари ми
море” в комплекс „Яница”, село Крапец, община Шабла;
12 юни - Откриване на паметна плоча на
загиналите във войните от село Кардам;
17 юни - 125 години НЧ „Отец Паисий
1897“, село Спасово;
18 юни - 80 години НЧ „Стефан Караджа
1942“, село Балканци;
19 юни - Осми Регионален Еньовски фолклорен събор „Край язовир Дрян“;
19 – 21 юни - Пети Национален фотопленер в с. Красен „Хоризонти“ – „Лавандулови
импресии“;
23 юни - „Децата на България“ - заключителен концерт на Обединена детска школа по
изкуствата при НЧ „Светлина 1941”;
27 юни – Патронен празник на НЧ "Иван
Вазов – 1946", кв. Пастир.

Генерал Тошево отново с принос в две благотворителни кампании
В рамките на два дни Община Генерал Тошево участва
в две благотворителни кампании.
На 26 май служители на
Община Генерал Тошево предадоха 1 200 кг. дрехи за рециклиране. Внушителното ко-

личество от стари текстилни
продукти бе събрано в рамките на два месеца.
На 28 май Сдружение „Заедно правим добрини” организира ден на рециклирането в град Добрич. Той се проведе за втори път в областния

град, като целта е средствата от събираните пластмасови капачки да подпомогнат за
закупуване на операционна
маса за МБАЛ – Добрич.
По този повод на 27 май
представители на Община Генерал Тошево, преда-

Събраното количество капачки предадени за благотворителност

Момент от товаренето поредните 1 200 кг текстил

доха близо 500 кг пластмасови капачки за кампанията
„Капачки за благотворителност – МБАЛ – Добрич“. Количеството е събрано от металното сърце, което се намира
в парк „Стефан Тошев“, дет-

ските градини и кметствата в
общината.
Равносметката е, че от деня, в който беше монтирано
сърцето за събиране на капачки, град Генерал Тошево
се включва за осми път в по-

добна кампания. И от началото на 2022 година това е второто предаване на употребявани дрехи, като до момента
заедно с тази акция общото
количество предаден текстил
е около 3 тона.
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Заседание на Общинския 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, чл.2 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 Генерал Тошево реши:
I. Допълва Решение №4-1/11.04.2022 г. на Общински съвет Генерал Тошево, като към 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.,
ДОБАВЯ за ОУ „В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 2 бр. учители – стават общо 5 бр. учители и 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и обратно – 1 бр. учители – стават общо 4 бр. учители
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема Отчета за дейността на народните читалища на територията на община Генерал Тошево и за изразходваните на предоставените им от бюджета средства през 2021 г.
*На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и
чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 година.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2, от Закона за БППМН, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
1. Приема доклад за дейността на МКБППМН – Генерал Тошево през 2021 година.
2. Упълномощава кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия по
изпълнение на настоящото решение.
*На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване
изискванията на чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Генерал Тошево реши:
Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени
и услуги на територията на Община Генерал Тошево, Решение №12-16 от 21.12.2020г. на Общински съвет Генерал Тошево, изм. и доп. с решение №2-12/29.03.21г. изм. с решение№2-13/29.03.21г., както следва:
Отменя в Глава втора, РАЗДЕЛ III - Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги ал.1,
ал.3, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8, ал.9, ал.10 на чл.30.
Отменя в Глава втора, РАЗДЕЛ III - Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги чл.31,
ал.1, ал.2, ал.3, ал.4.
Изменя в Глава втора, РАЗДЕЛ III - Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги ал.1
на чл.34, както следва:
Било:
(1) Таксите за ползване на детска градина, детска ясла, детска кухня и ученическо общежитие се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общински бюджет до 10 число на
съответния месец.
Става:
(1) Таксите за ползване на детска кухня се начисляват и събират от длъжностното лице в съответното заведение и се внасят в общински бюджет до 10 число на съответния месец.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.26 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Изменя в Наредба за отпускане на стипендии на студенти от Община Генерал Тошево Раздел I, чл.4, ал.1,
така:
Размерът на стипендията се определя от кмета на Община Генерал Тошево със заповедта по чл.2, която не
може да надвишава сумата от 1000 /хиляда/ лева.
Изменя в Наредба за отпускане на стипендии на студенти от Община Генерал Тошево навсякъде думата „молба-декларация“ с думата „молба“.
Изменя в Наредба за отпускане на стипендии на студенти от Община Генерал Тошево Приложение 1, което
придобива следното съдържание:
Приложение 1
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
МОЛБА
от ....................................................................................................................... , ЕГН ....................................
постоянен адрес: гр. /с./ ................................................................................................................................
студент /ка/ в ..............................................................................семестър, .................. форма на обучение,
специалност ....................................................................................................................................................
към катедра ....................................................................................................................................................,
факултет.........................................................................................................................................................,
в университет: ................................................................................................................................................
Господин Кмет,
Моля да бъда одобрен за стипендиант по Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от община Генерал Тошево.
Прилагам следните документи:
1. Заверено с гриф „вярно с оригинала” копие от студентската книжка или копие на дипломата за средно
образование, в случай кандидатът че е новоприет студент.
2. Уверение от висшето училище, от което е видно, че съм записан в редовна или задочна форма на обучение;
3. Мотивационно писмо, изразяващо академичните ми цели и/или постижения и показващо ангажираност
и мотивация за учене ........................................ година
С уважение: ...................................
гр.Генерал Тошево
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.29 ал.4 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя г-н Георги Георгиев за представител на Община Генерал Тошево в областната комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Добрич.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия.
*На основание чл.21, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 227б,
ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя г-н Георги Георгиев за представител на Община Генерал Тошево в областната комисия за изработване на аптечна карта на Област Добрич.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.21 ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.69 ал.2 от Правилника за Прилагане на Закона за публичните предприятия ,
Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Генерал
Тошево” ЕООД ЕИК:124141448, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15,
на когото ще бъде възложено управлението за срок от три години.
II. Определя минимални изисквания към лицата, участващи в конкурсната процедура:
1. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
2. Да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен,
специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
3. Да имат най – малко 5 години професионален опит като лекар, съответно по дентална медицина или икономист;
4. Не е поставен под запрещение;
5. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
6. Не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
7. Не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. Не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
9. Не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия
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- до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на
колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
10. Не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
11. Не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. Не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
13. Не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;
14. Отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
Забраните по т. 11 и т.12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
15. Не могат да бъдат управители и лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари в лечебно заведение по смисъла на Закона за
лечебните заведения.
III. Определя необходимите документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса;
2. Автобиография-европейски формат;
3. Заверено копие от диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова,
служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален опит);
5. Декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл.20 от Закона за
публичните предприятия.
6. Бизнес програма за развитие на дейността на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД за тригодишен период. Програмата следва да съдържа най-малко следното съдържание: анализ и оценка на състоянието
и дейността; тенденции и възможности за развитие; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността; приложимост и етапи за реализацията на програмата
За участие в конкурсната процедура се подават два отделни непрозрачни плика:
Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата необходими документи за участие в конкурсната процедура.
Плик №2 съдържа бизнес програмата за развитието на дейността на дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.
Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за
което кандидатства, и телефон за връзка. Документите за участие в конкурсната процедура се подават в Центъра за услуги и информация на Община Генерал Тошево.
ІV. Определя следните правила за провеждане на процедурата:
Конкурсната процедура да се проведе на три етапа:
ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
В деня, определен за провеждане на конкурсната процедура, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за
съответствие на представените документи.
Комисията не допуска до участие кандидати, за които не е изпълнено някое от изискванията по т. II или не
са представили някой от документите по т. III.
ВТОРИ ЕТАП – презентиране от кандидатите на бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период.
Кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях бизнес програми, включително като
отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното съдържание.
Критерии за оценка на бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период: съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи дейността на дружеството;
съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество; съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на търговското дружество;
ТРЕТИ ЕТАП – събеседване с кандидатите.
До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от 4,50 точки.
Преди провеждане на събеседването комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.
Темите, предмет на събеседването касаят познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана със здравеопазването, анализ на финансово – икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на „Медицински център 1 –
Генерал Тошево” ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.
Критерии за оценка на проведеното събеседване:
степен на познаване на нормативната уредба;
административни умения, професионални и делови качества; комуникативни и организационни способности.
Всеки член на комисията дава оценка по разработката на бизнес програмата и проведеното събеседване,
като попълва Оценъчна карта №1
Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира от 1 до
6 точки, като най-високата оценка е 6.
Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии.
Крайната оценка на участника се формира като средно аритметична оценка на комисията по разработката
на бизнес програмата и проведеното събеседване.
Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил найвисока оценка.
В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурсната процедура, комисията изготвя протокол
за резултатите и класирането от проведената процедура и номинация на кандидата, класиран на първо място.
След утвърждаване класирането, същото се обявява на официалната интернет страница на община Генерал Тошево и се уведомяват участниците за това.
Въз основа на протокола за резултатите и класирането от проведената процедура кмета на община Генерал
Тошево, с нарочна докладна записка прави предложение до Общински съвет Генерал Тошево да утвърди окончателното класиране от проведената процедура, да избере номинираният кандидат, класиран на първо място,
както и да сключи с него договор за управление и контрол.
Заявленията за участие в конкурсите, заедно с необходимите документи по т. III. се подават в запечатан непрозрачен плик, в 15 дневен срок от публикуване на обявата на интернет страницата на Община Генерал Тошево, в Център за услуги и информация в административната сграда на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов “ № 5.
V. Утвърждава Договор за възлагане и управлението на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД .
VI. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса, както следва:
Председател: Заместник кмет на Община Генерал Тошево;
Членове:
1. д-р Яна Бонева – председател на Общински съвет Генерал Тошево
2. д-р Катюша Димитрова - общински съветник
3. Юрисконсулт от Общинска администрация
4. Служител от Общинска администрация;
Въз основа на решението на Общинския съвет за откриване на конкурса, кмета издава заповед, в която определя поименния състав на комисията.
VII. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.3
от Закона за лечебните заведения, чл.137 ал.1 т.5 от Търговския закон и чл.7, ал.1, т.9 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества , Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Назначава д-р Александър Щерев за временен управител на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД ЕИК:124141448, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15, считано от
31.05.2022г. до приключване на конкурса за избор на управител на дружеството и вписването му като управител в Търговския регистър, но не повече от 6 месеца.
II. Общински съвет Генерал Тошево допуска предварително изпълнение на основание чл.60 от АПК по т.1.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.7, ал.1, т.8 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на Търговските дружества Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема отчета за 2021 година за дейността на „Медицински център І Генерал Тошево” ЕООД.
II. Освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р Александър Щерев за 2021 година.
*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. Определя поименно трима общински съветници, които да влязат в състава на комисията по чл.7 от Правилника за финансиране на процедури „Ин витро“ на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Генерал Тошево както следва:
1. Георги Георгиев
2. д-р Катюша Димитрова
3. Къна Дякова
II. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящо-
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то решение.
*На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване от „Лозе“ в „Нива“ на следните поземлени имоти:
землище

№ на имота КРР

№ на имота КВС

кате гория

НТП

площ КРР дка

Изворово

32467.102.1

ПИ 102001

III

лозе

71.795

Изворово

32467.9.1

ПИ 009001

III

лозе

0.967

Изворово

32467.9.4

ПИ 009004

III

лозе

0.630

Изворово

32467.9.9

ПИ 009009

III

лозе

0.643

Изворово

32467.9.15

ПИ 009015

III

лозе

0.637

Изворово

32467.9.18

ПИ 009018

III

лозе

0.593

Изворово

32467.9.19

ПИ 009019

III

лозе

0.642

Изворово

32467.9.20

ПИ 009020

III

лозе

0.577

Изворово

32467.9.41

ПИ 009041

III

лозе

0.632

Изворово

32467.9.60

ПИ 009060

III

лозе

0.680

Изворово

32467.9.61

ПИ 009061

III

лозе

0.615

Изворово

32467.9.63

ПИ 009063

III

лозе

0.708

Изворово

32467.9.69

ПИ 009069

III

лозе

0.681

Кардам

36467.165.2

ПИ 165002

ІІ

лозе

9.063

Конаре

38217.11.106

ПИ 000053

ІІІ

лозе

11.650

Краище

39284.24.1

ПИ 024001

III

лозе

94.871

Красен

39534.64.1

ПИ 064001

III

лозе

171.770

Красен

39534.65.1

ПИ 065001

III

лозе

81.839

Къпиново

40885.68.1

ПИ 068001

III

лозе

15.536

Лозница

44179.91.24

ПИ 000092

ІІІ

лозе

45.991

Малина

46351.19.62

ПИ 000062

ІІІ

лозе

57.883

Преселенци

58181.40.5

ПИ 040005

ІІІ

лозе

9.251

Преселенци

58181.40.23

ПИ 040023

ІІІ

лозе

4.500

Пчеларово

58832.17.5

ПИ 017005

ІІІ

лозе

4.197

Пчеларово

58832.17.1

ПИ 017001

ІІІ

лозе

32.356

Росица

63094.120.124

ПИ 000124

IV

лозе

121.345

Сноп

67756.20.1

ПИ 020001

III

лозе

83.965

Сноп

67756.12.1

ПИ012001

ІV

лозе

77.645

Снягово

67773.10.23

ПИ 010023

ІІ

лозе

30.992

Снягово

67773.34.1

ПИ 034001

ІV

лозе

7.078

Узово

75068.10.16

ПИ 010016

ІІІ

.лозе

16.400

Чернооково

81219.48.1

ПИ 048001

ІІІ

лозе

82.166

II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия в процедурата по промяна на начина на трайно ползване на посочените в т.1 от решението имоти.
*На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за 2022
г. - кладенец с каменна зидария, с диаметър 1.5м. и дълбочина 70м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 70634.46.43, целият с площ от 205 011 кв.м., с НТП „Пасище“, категория на земята: 10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сърнино, общ. Генерал Тошево – публична общинска собственост,
съгласно АОС №1104/15.08.2004г., вх.рег.№355 от 26.01.2005г., том I, вписан под №125 в СВ Генерал Тошево при АВ София.
*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.64 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 11 400 лв. с вкл.
ДДС, да бъдат използвани за изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците от територията на община Генерал Тошево.
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.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с искане с вх.№УОС-0115-2918/10.03.2022г. от Уенди Пелкманс, 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:
№ по ред

Населено място

Квартал

УПИ №

Площ /кв.м.

1.

с.Спасово

Кв. 5

УПИ №V-110

1 056

Очаквани приходи: 2 852.00 лв.
IІ. Дава съгласие за продажба на Уенди Пелкманс, гражданка на Кралство Белгия, родена на 12.11.1974г. в
гр. Тьорнхаут, Кралство Белгия, притежаваща паспорт тип Р, код BEL, номер EP059636, издаден на 24.07.2017г.
от Паспортна служба Берсе, валиден до 23.07.2024г. и с разрешение за продължително пребиваване
№800102562, издаден на 23.12.2021г. от МВР Варна, валидно до 17.12.2026г., с постоянен адрес в Република
България: с. Левски, общ. Суворово, обл. Варна, на следния недвижим имот: общинско дворно място с площ от
1 056 (хиляда петдесет и шест) кв.м., представляващо УПИ №V-110 (пети за имот с планоснимачен номер сто и
десети) в кв.5 (пети) по ПУП на с. Спасово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Имотът е частна общинска собственост, съгласно АОС №4957/29.03.2022г., акт №78, том II, вх. рег. №757, вписан на 01.04.2022г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
IІІ. Продажбата на имота по т. І да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, в размер на 2 852.00 (две хиляди осемстотин петдесет и два) лв., върху която се начислява ДДС и която не е по-ниска от данъчната оценка –
2 204.90 лв. (две хиляди двеста и четири лева и деветдесет стотинки).
ІV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за продажба на общински имот.
*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.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с искане с вх.№АО-02-194239/01.04.2022г. от г-н Муше Дваш, 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:
№ по ред

Населено място

Квартал

УПИ №

Площ /кв.м.

1.

с.Конаре

Кв. 10

УПИ №VIII-42

1 500

Очаквани приходи: 3 750.00 лв.
IІ. Дава съгласие за продажба на г-н МУШЕ ДВАШ, гражданин на република Франция, роден на 22.08.1957г. в
Йерусалим, притежаващ паспорт тип Р, код FRA, номер 14DF55847, издаден на 27.10.2014г. от Генерално консулство на Франция в Йерусалим, валиден до 26.10.2024г., с адрес Израел, град Йерусалим, Бейт Хакерем, ул.
Хамешоререт Рачел 10, на следния недвижим имот: общинско дворно място с площ от 1 500 (хиляда и петсто-

тин) кв.м., представляващо УПИ №VIII-42 (осми за имот с планоснимачен номер четиридесет и две) в кв.10 (десети) по ПУП на с. Конаре, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС
№2166/28.07.2006г., вписан под №63, том VIII, вх. рег. №3431, вписан на 01.08.2006г. в СВ Генерал Тошево при
АВ София, при граници и съседи: УПИ №VII-40, УПИ №IХ-43, ОК27-ОК 28, УПИ №V-42.
IІІ. Продажбата на имота по т. І да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, в размер на 3 750.00 (три хиляди седемстотин и петдесет) лв., върху която се начислява ДДС и която не е по-ниска от данъчната оценка – 3
420.00 (три хиляди четиристотин и двадесет) лв.
ІV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор за продажба на общински имот.
*На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, във
връзка с искане с вх. №АО-02-19-5358/03.05.2022г. от Ивелина Христова, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 г., както следва:
Имот, който ще бъде предоставен за ползване
№
1.

Имот
с.Росен – УПИ №III-114, кв.17

Площ кв.м
1 150

Предназначение
За устройване на пчелин

Очаквани приходи – 115.00 (сто и петнадесет) лв.
II. Учредява възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин на Ивелина Христова, с постоянен адрес: с. Плачи дол, общ. Добрич-селска, върху общински недвижим имот, а именно: дворно място с
площ от 1 150 (хиляда сто и петдесет) кв. м., съставляващо УПИ №III-114 (трети за имот с планоснимачен номер сто и четиринадесети) в кв.17 (седемнадесети) по ПУП на с. Росен, общ. Генерал Тошево, одобрен със Заповед №7707 от 1959г., частна общинска собственост, съгласно АОС №410/23.04.2001г., вх. рег. №1728, том
III, вписан под №15 на 29.04.2004г. в Служба по вписванията гр. Ген. Тошево, при граници и съседи: УПИ №IV105, OK 15 – OK 32, УПИ №II-115, за срок от 10 (десет) години.
III. Определя цена на учреденото по т.2 право на ползване в размер на 115.00 (сто и петнадесет) лв. за година, съгласно оценка, извършена от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, като цената се коригира ежегодно с Индекса на инфлация, обявен от Национален статистически институт.
IV. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи действия – правни и
фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.
*На основание чл.21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.192,
чл.221 т.1 и т.2 от Търговския закон, чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинска
част на капитала на търговските дружества, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Дава съгласие Община Генерал Тошево да увеличи капитала на акционерно дружество „Добруджа газ ”, ЕИК
834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5,
чрез внасяне на парична вноска на стойност 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 5 000 броя поименни
акции клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева.
II. Задължава своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да гласува за увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на 5 000 броя нови акции: поименни клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност 100 000 лв.
След придобиване на акциите, средствата да се изразходват целево за проектиране и изграждане на газопровод и газопроводна мрежа и въвеждане в експлоатация на нови абонати.
ІІІ. Утвърждава капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на
управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 575 900 (Един милион петстотин седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
ІV. Задължава своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да гласува капитал
на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал
Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 575 900 (Един милион петстотин седемдесет и пет
хиляди и деветстотин) лева.
V. Утвърждава актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със
седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 касаещ промяната
в капитала, съгласно Приложение № 1.
VІ. Задължава своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да гласува актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 , касаещ промяната в капитала.
VІІ. Възлага на кмета на Общината Генерал Тошево и на представителя на Община Генерал Тошево в Общо събрание на „Добруджа газ” АД да извършат всички необходими действия – правни и фактически, във връзка с
изпълнението на настоящото решение.
*На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Приема финансовия отчет за 2021 година и доклада за дейността на „Добруджа газ” АД – град Генерал Тошево.
*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 Административно-процесуалния кодекс и чл.26 и 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет 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)
- ползване на зала за възпоменания (за 1 час)
- ползване на хладилна камера (за 1 час)

Цена на услугата в лв./мярка
20.00 лв.
20.00 лв.
4.50 лв.

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. Изменя цените на неуредените със закон услуги, предоставяни от Община Генерал Тошево на физически и юридически лица, в табличната част на чл. 55, ал.1 от глава Трета – Цени на неуредени със закон услуги,
извършвани от Дирекция „Хуманитарни дейности“ по точки 2-6, както следва:
Дирекция „Хуманитарни и спомагателни дейности”
Вид на услугата
Цена на услуга лева / мярка
2. За публикуване в общински вестник „Добруджански глас“ в 1 /един/
брой на вестника:
5.00 лв./ бр.
- малки обяви
по 0.50лв./ кв. см., но не помалко от 5.00 лв.
- големи обяви
- рекламни карета
по 0.50лв./ кв. см., но не по- скръбни вести и възпоменания
малко от 10.00 лв.
по 0.50лв./ кв.см., но
не по-малко от 5.00 лв.
Забележка:
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в касата на Общинска администрация и квитанцията се
представят на редактора на вестника.
3. За ползване на клубовете на пенсионера за провеждане на тъжни и весели ритуали/ обреди:
50.00 лв.
- до 2 часа
50.00 лв. +10.00 лв. за всеки
- над 2 часа
следващ час над 2 часа
Забележка: Цената за ползване на пенсионерски клубове в селата се заплаща в кметството на населеното място.
За град Генерал Тошево цените се заплащат в Общинска администрация, като квитанцията за заплатената услуга
се представя на уредника на клуба.
4. За ползване на Лятно кино в град Генерал Тошево /за организиране на
събития и общи прояви, организирани от частни лица, организации, институции и политически партии без участието на общината
130.00 лв.
- до 2 часа
130.00 лв. + 20.00 лв. за всеки
- повече от 2 часа
следващ час над 2 часа
Забележка:
Цената за ползване на Лятно кино се заплаща в касата на Общинска администрация.
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Дирекция „Хуманитарни и спомагателни дейности”
Вид на услугата
Цена на услуга лева / мярка
5. За ползване на Филиповата кръчма в село Красен, за тъжни и весели
обреди:
60.00 лв.
до 2 часа
60.00 лв. + 10.00 лв. за всеки
над 2 часа
следващ час над 2 часа
Забележка:
Цената за ползване на Филиповата кръчма се заплаща в кметство село Красен.
6. За ползване на стая в обект „Къмпинг село Красен“, както следва:
- през зимния отоплителен период – от 1 ноември до 31 март
50.00лв./на стая/на ден
- през останалият период от 01 април до 31 октомври
45.00 лв./на стая/на ден
Забележка:
Цената за ползване на стая в къмпинг село Красен се заплаща в кметство село Красен.

4. §4. 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:
Вид на административната услуга - основание за определяне на такса
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
- презаверяване на скица
Срок:
обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането;
бърза услуга – до 3 работни дни от подаване на искането
- за указан начин на застрояване /виза + скица/
Срок:
обикновена услуга – 30 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)
- удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и
учебно заведение
- удостоверение по § 6 от Наредба №2/2003 г.
- 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 - §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1;
§. 1, т. 10
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на искането;
бърза услуга – до 3 работни дни от подаване на искането.
8. Съгласуване и одобрявяне 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
8.2. одобряване от ОЕСУТ
8.3. за линейни обекти
8.4. одобряване на становище
8.5. изграждане на съоръжения и инсталации за комуникационни и
разпределителни мрежи върху терен или покрив на сграда
8.6. алтернативни енергийни източници:
- Ветрогенератори
- фотоволтаици
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

Уникален иден- Такса в лева – обиктификатор
новена услуга
2027
2027
2027 + 2083

2119

20.00 лв./парцел
8.00 лв./парцел
20.00 лв./парцел

15.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.

Уникален иден- Такса в лева – обиктификатор
новена услуга
14. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на
1990
30.00 лв.
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.
Срок:
обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането.
15. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издаде2098
30.00 лв.
ните строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е
приложен по отношение на застрояването - Закон за устройство на територията - чл.159, ал. 3
Срок:
обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането.
21. Отразяване несъществени промени по време на строителството
2061
50% от таксата за
към издадено разрешение за строеж по чл.154, ал.2 от ЗУТ
одобряване на инСрок:
вестиционния прообикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането
ект
22. Издаване на разрешение за промяна предназначение на сгради по
чл.147а от ЗУТ
3179
50.00лв.
Срок:
обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането
23.Презаверяване на издадено Разрешение за строеж по чл.153 от ЗУТ
Срок:
2113
50% от таксата за
обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането
издаване на РС
25.00 лв.
Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

(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.
5. §5. 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:
Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

2018

2054

10.00 лв.

по 1.20 лв./кв.м.
по 1.80 лв./кв.м.
по 0.90лв./л.м.,
но не по-малко от
50.00 лв.
50.00 лв.
500.00лв./брой
19 000 лв./брой
До 30 кW -100лв.
от 30 кW до 1 мW 500лв.
Над 1мW-1000лв.
за мW

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:
Първа зона
Втора зона и селата
2. За полагане на водопроводи и канализации:
Първа зона
Втора зона и селата
3. За полагане на газопроводи:
Първа зона
Втора зона и селата
4. За полагане на други подземни комуникации:
Първа зона
Втора зона и селата
Забележка: Съгласно чл.74 ЗУТ възстановителните работи са задължение
на възложителя и за негова сметка
Срок:
обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането

част на сградата, където е разположена централната трибуна и козирката на съоръжението. Стойността на договора е 155 973,95 лв. с
ДДС, като средствата са

от капиталовата програма на Община Генерал
Тошево.
Предвидените строителни дейности се състоят в ремонт на високия
и ниския покрив на сгра-

Стадион „Спортист“ в началото на строителните дейности

2005

Такса в лева – обикновена услуга
3.10лв./линеен метър
1.60лв./линеен метър,
но не по-малко от
50 лв.
5.20лв./линеен метър
2.60лв./линеен метър,
но не по-малко от
50 лв.
7.30лв./линеен метър
3.60лв./линеен метър,
но не по-малко от
50 лв.
3.10лв./линеен метър
1.60лв./линеен метър,
но не по-малко от
50 лв.

6. §6. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 със следния текст:
§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево е приета с Решение на Общински съвет Генерал Тошево.
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.
*На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите за командировка на кмета на Община Генерал Тошево за първото тримесечие на 2022
г. в размер на 300,00 лв.

Започна реконструкцията на сградата и
централната трибуна на стадион „Спортист“

В началото на миналата седмица започнаха ремонтните дейности на стадион „Спортист“ в град Генерал Тошево. Работата обхваща единствено външната

Уникален
идентификатор

дата, подмяна на хидроизолацията, реконструкция на фасадите, дейности по отводняването
на покрива и изграждане на мълниезащита, изкърпване и шпакловане с
минерална мазилка, както и работа по закритите трибуни – демонтаж
на старите плочи, полагане на хидроизолация
и нови гранитогресни
плочи, създаване на нова конструкция за седалки и поставяне на седалки. Около цялата сграда пък ще бъде изградена настилка от бетонни
плочи.
Ремонтът на съоръжението трябва да бъде готов преди началото на
новия спортно-състезателен сезон в различните първенства по футбол през есента. След
строителните дейности
стадионът ще придобие
нов и модернизиран облик. Централната трибуна и новите седалки пък
ще осигурят максимален комфорт на местните привърженици на играта при домакинствата
на двата отбора – „Спортист 2011“ и „Спортист“.

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ центрофуга за мед и цигли (втора употреба). Телефон за връзка: 0888/67 10 32.
* ПРОДАВАМ трактор ЮМЗ с прикачен инвентар към него –
плуг, култиватор и пръскачка. Цена по договаряне (село Къпиново). Телефон за връзка: 0894/43 64 01.
* 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.
* 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 2022 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.

