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РЕШЕНИЕ № 1-1 

 
от 05.02.2020 година 

 

за избор на общински съветници, които да бъдат включени в състава на Постоянната 

комисия по удостояване с почетните знаци на Община Генерал Тошево за мандат 2019-

2023 година 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.2 от Наредбата за 

символиката на Община Генерал Тошево,  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Определя трима общински съветници, които да бъдат членове в състава на Постоянната 

комисия по удостояване с отличия на Община Генерал Тошево за срока на мандат 2019 – 2023 

година, поименно както следва: 

 

1. д-р Яна Бонева Георгиева 

2. Ганка Колева Феодорова  

3. Коста Иванов Костов 

 

Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

нормативната уредба действия. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.І.1 от дневния ред и 

е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-2 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане на Общински план за младежта за 2020 година 

 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.16 от Закона за младежта, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА  Общински годишен план за младежта за 2020 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови 

действия по изпълнение на настоящото решение 

 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.І.2 от дневния ред и 

е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-3 

 
от 05.02.2020 година 

 

за определяне на общински съветници за членове на Комисия съгласно Правилника за 

финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и двойки, живеещи на семейни 

начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал Тошево 
 

 

 

 

На основание чл.21,ал.1, т.1, от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Утвърждава трима общински съветници:  

1. д-р Катюша Георгиева Димитрова 

2. д-р Васил Цветанов Василев 

3. Къна Минчева Дякова 

 за членове на Комисия съгласно Правилника за финансиране на процедури "Ин витро" 

на семейства и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Генерал Тошево. 

Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІ.1 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-4 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване 

на раждаемостта  на деца на територията на община Генерал Тошево 
 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.16 от Закона за младежта, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА  Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на 

раждаемостта  на деца на територията на община Генерал Тошево. 

2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови 

действия по изпълнение на настоящото решение.   
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІ.2 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-5 

 
от 05.02.2020 година 

 

за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на 

Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване (ПУП - ПРЗ) във връзка 

с провеждане на процедура за промяна предназначението на поземлен имот – ПИ 

32467.69.19, разположен в землището на село Изворово, община Генерал Тошево 
 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от Закон за 

устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. РАЗРЕШАВА на ЕТ „ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ – ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ”, ЕИК 

124047276 изработване на Подробен Устройствен План – План за Регулация и 

Застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ 32467.69.19 в землището на 

село Изворово, община Генерал Тошево за отреждане в предимно производствена зона (Пп) 

за изграждане на обект: „Разширение зърнобаза „Балабанови””. 
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно 

закона, действия. 

3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това 

места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на 

Общината. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.1 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-6 

 
от 05.02.2020 година 

 

за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на 

Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане 

на процедура за  определяне на трасе за изграждане на въздушен електропровод от ВЕЛ 

„Конаре“ за захранване на мачтов трафопост в ПИ 44714.108.106 по кадастралната карта 

на землището на село Люляково, община Генерал Тошево 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от Закон за 

устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. РАЗРЕШАВА на ЗП – Димитричка * Търпанова, ЕГН650829**** изработване на 

Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне на трасе за 

изграждане на въздушен електропровод от ВЕЛ „Конаре“ за захранване на мачтов трафопост в 

ПИ 44714.108.106 по кадастралната карта на землището на село Люляково, община Генерал 

Тошево. 

2. Дава право на прокарване на електропровода през засегнатите имоти общинска 

собственост. 

3. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно 

закона, действия. 

4. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това 

места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на 

Общината. 

 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.2 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-7 

 
от 05.02.2020 година 

 

за одобряване, съгласно член 129, алинея 1 от ЗУТ, на Подробен Устройствен План – 

Парцеларен План (ПУП - ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура –  

изместване на част от въздушен електропровод „Красен” 20kV от ПС „Генерал Тошево” 

110/20kV, УПИ IX-602, кв. 7А по плана на село Красен, община Генерал Тошево в ПИ 

39534.105.168 и ПИ 39534.105.169 по Кадастралната карта на село Красен, община 

Генерал Тошево  
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129 ал.1 от Закон за устройство 

на територията, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ОДОБРЯВА ПУП - ПП за „Изместване на част от въздушен електропровод 

„Красен” 20kV от ПС „Генерал Тошево” 110/20kV, УПИ IX-602, кв. 7А по плана на село 

Красен, община Генерал Тошево в ПИ 39534.105.168 и ПИ 39534.105.169 по Кадастралната 

карта на село Красен, община Генерал Тошево”. 

2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно 

закона, действия. 

3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това 

места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на 

Общината. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.3 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-8 

 
от 05.02.2020 година 

 

за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на 

Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане 

на процедура за  определяне на трасе за изграждане на външно електрическо захранване 

на ПИ 02484.71.13 в стопанския двор на село Балканци, община Генерал Тошево от ВЕЛ 

„Конаре“ 20kV 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от Закон за 

устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. РАЗРЕШАВА на „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – ГОЧЕВ” ЕООД, ЕИК 834054468 

изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне 

на трасе за изграждане на външно електрическо захранване на ПИ 02484.71.13 в стопанския 

двор на село Балканци, община Генерал Тошево от ВЕЛ „Конаре“ 20kV. 

2. Дава право на прокарване на трасето през засегнатите имоти общинска 

собственост. 

3. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно 

закона, действия. 

1. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това 

места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на 

Общината. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.4 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-9 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

за 2020 година 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и  чл.5 ал.1 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА  Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

за 2020 година. 

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия 

 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.5 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-10 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане на Стратегия  за управление на общинска собственост за мандат 2020 – 2023 

година 
 

 

На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 4 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,   

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА Стратегия за  управление на общинската собственост за мандат 2020 – 

2023 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.6 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-11 

 
от 05.02.2020 година 

 

за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, по реда на Закона за 

общинската собственост 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

І.  ДАВА  СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс за срок от 

5/пет/ години  на  част от недвижим имот – публична общинска собственост: 

 

 Местонахождение на  имота Площ 

         кв.м 

Начална месечна наемна 

цена / лева 

1. с. Спасово - Лекарски  кабинет в сградата на 

ЗС,  находящ се в  УПИ № XV-329, кв.37 по 

ПУП на селото, съгласно АПОС 

№186/18.10.1999г. вписан под №35, том V, 

вх.рех. №2740/09.05.2005г. в СВ  Генерал 

Тошево при АВ София. 

 

       40 
 

            40.00 

          

ІІ. ОДОБРЯВА предложената начална конкурсна наемна цена на горепосочения имот, 

определена съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени, определени по зони за обекти, 

извършващи търговска, производствена и други дейности и услуги на територията  на Община Генерал 

Тошево към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

III.  ОПРЕДЕЛЯ следните условия, при които да се проведе конкурсa по точка  I: 

1.Кандидатите да са общопрактикуващи лекари по медицина, които притежават съответните 

сертификати и разрешителни за извършване на извънболнична медицинска помощ;  

2.Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията; 

3.Кандидатите да ползват наетите помещения за предоставяне на  услуги по обща медицина. 

IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия и сключи договор  за наем. 

 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.7 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-12 

 
от 05.02.2020 година 

 

за придобиване  на имот, по реда на Закона за общинската собственост 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.9, ал.1 и 

ал.2 от  Наредба за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество, 

   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

І.  ДАВА съгласие да бъде възмездно придобит в собственост на Община Генерал 

Тошево следния поземлен имот: МАГАЗИН №2 (промишлени стоки), състоящ се от търговска 

зала и склад,  със застроена площ 128(сто двадесет и осем)кв.м., представляващ самостоятелен  

обект, част от МАСИВНА СГРАДА – ФУРНА  със обща застроена площ от 597кв.м, изградена 

в държавно дворно място с площ 2 270кв.м., съставляващо  УПИ№ ХVI в кв.20 по ПУП на с. 

Росица  от Добри  Пейчев Добрев и Даниела Иванова Еленкова. 

ІІ. Придобиването  на  имота  по т. І да бъде извършена по пазарна цена, определена от 

оценител на имоти,  в размер на  4 000.00 (четири  хиляди) лв. 

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите 

съгласно закона действия и сключи договор за покупко-продажба. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 4 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІІІ.8 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-13 

 
от 05.02.2020 година 

 

за определяне на нов размер на трудовите възнаграждения на служителите на изборни 

длъжности при община Генерал Тошево  
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с §3 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.64 от ПМС № 381/30.12.2019г.. за изпълнение на ЗДБРБ за 

2020г., Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1.Общински съвет гр. Генерал Тошево, определя размера на трудовите възнаграждения 

на кметове на населени места при Община Генерал Тошево както следва: 

 

1. Георги Събев Николов                     с. Кардам 1141лв. 

2.Алибрям Хасан Сали   с. Йовково 964лв. 

3.Ерсин Лютфиев Емурлов -    с. Къпиново 867лв. 

4.Костадин Атанасов Костадинов с. Люляково 984лв. 

5.Севджан Исмаил Асанова  с. Присад 898лв. 

6.Антон Илиев Атанасов   с. Пчеларово 1044лв. 

7.Андреан Стефанов Симеонов    с. Спасово 1102лв. 

8.Георги Недев Недев с .Росица  984лв. 

9.Илиян Николов Колев -                        с. Василево                  1011лв. 

 

2. Размерът на трудовите възнаграждения влиза в сила от 01.01.2020 година.  

3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши, съгласно закона, 

последващите действия. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІV.1 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-14 

 
от 05.02.2020 година 

 

за размера на разходите от бюджета по проект: „Развитие и популяризиране на общото 

наследство”, избран за финансиране по Съвместната оперативна програма 

„Черноморски басейн 2014-2020 г.” 

 

 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Изискванията на Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Одобрява разходите от бюджета на проекта, необходими на община Генерал Тошево 

като собствен принос в проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство 

Development and promotion of the common heritage - DPCH, EMScode1010,  избран за 

финансиране по Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“, в размер до 8% от одобрения 

бюджет, както и други направени  разходи, свързани с проекта. 

Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно 

закона и изискванията на програмата действия. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІV.2 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите   

                            
                                                                      ISO 14001 -Система за управление на околната среда  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛ  ТТООШШЕЕВВОО  
ООББЛЛААССТТ  ДДООББРРИИЧЧ 

99550000  ГГееннеерраалл  ТТоошшееввоо,,  уулл..  ““ВВаассиилл  ААппррииллоовв””  №№  55,,  

wwwwww..oobbssaavveett@@ttoosshheevvoo..oorrgg  

ТТеелл..::  0055773311//3399--3311,,  2200--2200,,  ФФаакксс::  2255--0055,,  oobbssaavveett@@ttoosshheevvoo..oorrgg  
 

 

 

 

                              

                                 

 

        

      

РЕШЕНИЕ № 1-15 

 
от 05.02.2020 година 

 

за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево  
 

 

 

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за четвъртото 

тримесечие на 2019г. в размер на 40.00 лв. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 1 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІV.3 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-16 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане на бюджета за 2020г. на Община Генерал Тошево 

 
 

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. 100 / 20.12.2019г./ за 2020 г., ПМС №381 / 30.12.2019 г. за изпълнение на 

ЗДБРБ за 2020г. 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: 

1. Приема бюджета на Община Генерал Тошево за 2020 г. както следва: 

1.1. По прихода в размер на 16 196 080 лв. (съгласно Приложения №1 и № 2) 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 689 043 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 7 126 474 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на  6755 

лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи на звена на делегиран бюджет  – 106 678 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 г. в размер на  449 136 лв.  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 507 037 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 362 100 лв.   

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 090 457 лв. от които са приспаднати 

разходите за ДДС и ЗКПО.  

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 980 700 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 111 

245  лв. 

1.1.2.5. За зимно поддържане на пътищата 224 400 лв. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети – 595 322 лв. 
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1.1.2.7. Придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала – 120 000 лв. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз  284 580 лв. 

1.1.2.9. Остатък от предходен период по левови и валутни сметки – 2 503 331 лв. 

1.1.3. По разходите в размер на 16 196 080 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  7 689 043 лв. 

1.1.5. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от 

изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на – 1 481 

351 лв. 

1.1.6. За местни дейности в размер на 7 025 686 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 – 1 902 691 лв.  

2. Приема инвестиционна програма за 2020 г. в размер на 13 691 488 лв./ в това число 

очаквано допълнително външно финансиране в размер на 11 472 870 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 2020 г., по обекти за строителство и 

основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА, и за проучвателни и проектни работи 

в размер на 1 118 000 лв., съгласно приложен поименен списък (съгласно Приложениe № 

15)  

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети. 

4. Приема преходен остатък от 2019 г. в размер на  2 952 467 лв., разпределен по бюджет 

2020 г. (съгласно Приложение № 16) 

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 

2020 г. в размер на 5 957 398 лв. (съгласно Приложение № 17) 

6. 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 6 800 лв. и на кмета 

на общината в размер на 13 600 лв. 

6.3. Размер на режийни разноски за ученическо столово хранене 17 737 лв. (за ОУ “Хр. 

Смирненски” за режийни разходи /трудови възнаграждения/ в размер на 15 237 лв. и за 
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ОУ ”Хр. Ботев” с. Кардам за режийни разходи в размер на 2 500 лв. за закуска - 0.15 лв. и 

за обяд – 0.40 лв.) 

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии от местни приходи както следва: 

7.1. Обезщетения и помощи по решение на ОбС – 60 000 лв. 

7.2. Стипендии осигурени от местни приходи в размер на 4 000 лв. 

7.3. Средства за обезпечаване дейността на Младежки съвет – 14 000 лв. 

7.4. Субсидии за спортни клубове – 105 000 лв. 

7.5. Субсидии за организации с нестопанска цел – 10 000 лв. 

7.6. Субсидия за Медицински център – гр. Генерал Тошево в размер на 56 000 лв. в т.ч. 6 000 

лв. за ЛКК и 40 000 лв. за програми за профилактика на общественото здраве.( съгласно 

Приложение № 18) 

8. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

8.1. Лимит на общинския дълг, поет през 2019 г. в размер на 2 384 460 лв., който ще бъде 

усвоен през 2020 г., като към 31.12.2020 г. общинският дълг да е в размер на 0 лв.( 

съгласно Приложение № 24 ) 

8.2. Общината няма намерение за поемане на нов общински дълг и общински гаранции през 

бюджетната 2020 г.  

9. Приема просрочени вземания от минали години в размер на 375 751 лв., от които се 

предвижда да бъдат събрани 51 200  лв. през бюджетната 2020 г. 

10. Приема размера на просрочени задължения от предходната година в размер на  40 341 

лв., които се предвижда да бъдат разплатени през четвъртото тримесечие на 2020 г. 

11. Определя максималния размер на  новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани  през 2020 г. в размер на 1 750 000 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. 

12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2020 г. в размер на 6 130 000 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. 

13. Определя помощи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни, 

безпризорни, регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на 300 лв., 

да се извършат погребения на ветерани от войните, като средствата се поемат от 

общината по цени включени в Наредбата за МДТ и цени на услуги. 
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14. Утвърждава закупуване на карти за 2020 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) 

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 

2022 г. (съгласно Приложение №.20) 

16. Приема протокол на получените предложения при публичното обсъждане на основание 

чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси (съгласно Приложение № 21) 

17. Определя второстепенните разпоредители с бюджети за 2020 г. (съгласно Приложение № 

22) 

18. Утвърждава разходите на общинско предприятие “Озеленяване и благоустройство” за 

2020 г. в размер на 170 053 лв. (съгласно Приложение № 23) 

19. Възлага на  кмета: 

19.1. Да  утвърди бюджетите на  разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 

19.2. Да  организира разпределението на бюджета по тримесечия и утвърди разпределението. 

19.3. 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. 

19.4. Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните 

записки към тях. 

19.5. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

19.5.1.  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. 

19.5.2.  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. 

19.5.3.  В разходната част на бюджета за сметка на резерва за неотложни и непредвидени 

разходи по т.1.1.6. 

19.5.4.  В изпълнение на правомощията си  по т.19.5.1., т.19.5.2. и т.19.5.3. кметът издава 

заповеди. 

19.6. След извършване на промени по 19.5., кметът представя в ОбС актуализирано 

разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от ОбС ред. 

19.7. 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 
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други донори, по национални програми и от други източници за реализиране  на годишните 

цели на общината за изпълнение на годишния план за развитие. 

19.8. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

20.    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. 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІV.4 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-17 

 
от 05.02.2020 година 

 

за определяне на нов размер на трудовото възнаграждение на кмета на община Генерал 

Тошево 
 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с §3 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.64 от ПМС № 381/30.12.2019г.. за изпълнение на ЗДБРБ за 

2020г., Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Основната заплата на кмета на Община Генерал Тошево да стане 3036 лева. 

Размерът на трудовото възнаграждение влиза в сила от 01.01.2020 година.  
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.ІV.5 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-18 

 
от 05.02.2020 година 

 

за утвърждаване на състав на Общинска комисия за обществен ред и сигурност за 

мандата 2019-2023 година 

 
 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1.Общински съвет Генерал Тошево утвърждава състав  на Общинска комисия за 

обществен ред и сигурност както следва: 

                  1. Секретар на Общината – Катерина Димитрова - председател 

                  2. Началник на РУ Генерал Тошево – Красимир Манолов - член 

                  3. Началник на РС „ПБЗН” гр. Генерал Тошево – Божидар Бонев - член 

                  4. Началник на Гранично полицейско управление гр. Генерал Тошево – 

Руслан Томов - член 

                  5. Директор на ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево - инж. 

Йорданка Найденова - член 

                  6. Юрисконсулт при Община Генерал Тошево - Живка Запорожанова - член  

                  7. Росица Иванова Стоянова - общински съветник - член 

                  8. Георги Николаев Тодоров - общински съветник - член 

                  9. Митка Тодорова Колева - общински съветник - член 

2. Общинската комисия  след изтичане на всяка календарна година да внася отчет за 

своята дейност в Общински съвет Генерал Тошево. 

3. Общински съвет Генерал Тошево възлага на Кмета на Общината да извърши 

последващите съгласно нормативната уредба действия. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.V.1 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-19 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане на програма за управление за мандат 2019-2023 

  
 

 

 

На основание чл.21, ал.1,т.12, и ал.2  във връзка  с чл.44, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

I. Приема Програма за управление на община Генерал Тошево за мандат 2019-2023 

II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.V.2 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-20 

 
от 05.02.2020 година 

 

за изработване на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Генерал 

Тошево 

 
 

 

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Приема ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 3 „против”, 4 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.V.3 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-21 

 
от 05.02.2020 година 

 

за определяне размера на трудовото възнаграждение на Председателя на Общински 

съвет Генерал Тошево  

 
 

 

На основание чл.26 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

и чл.17 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Генерал Тошево,  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Определя възнаграждението на Председателя на Общински съвет Генерал Тошево в размер 

на 90 на сто от възнаграждението на Кмета на община Генерал Тошево. 

2. Определя работното време на Председателя на Общински съвет Генерал Тошево на пълен 

ненормиран работен ден.  

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 4 „против”, 4 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.V.3 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-22 

 
от 05.02.2020 година 

 

относно провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” 

АД гр. Добрич 

 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника   за организация и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и 

предстоящо заседание на Асоциация по водоснабдяване  и канализация в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да 

представлява Община Генерал Тошево на редовно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, което ще се проведе на 27.02.2020г. от 10:00 

часа в Областна администрация Добрич. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да  

гласува на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – 

Добрич» АД по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на 

гражданите на община Генерал Тошево. 

3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да 

вземе участие в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Добрич”, общината да се представлява от г-н Деян Димитров – заместник-кмет на Община 

Генерал Тошево, като Общински съвет дава мандат и го упълномощава да гласува по 

представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на 

община Генерал Тошево. 

 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.V.4 от дневния ред 

и е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 
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РЕШЕНИЕ № 1-23 

 
от 05.02.2020 година 

 

за приемане график за провеждане заседанията на Общински съвет Генерал Тошево през 

2020 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.4, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет 

Генерал Тошево, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Заседания на Общински съвет Генерал Тошево през 2020 година ще се провеждат през 

последната седмица от месеца, като месец август е почивен.  

2. Заседания на Постоянните комисии и Председателския съвет ще бъдат съобразявани с  

датите на заседанията на Общинския съвет и законовите срокове. 

3. Датите за заседанията ще бъдат насрочвани по предложение на Председателя на 

Общински съвет и председателите на Постоянните комисии.  
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 05.02.2020г., протокол № 1, т.VІ от дневния ред и 

е подпечатано с печата на общинския съвет. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

     

    д-р ЯНА БОНЕВА 

 

 

 

 


