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ВЪВЕДЕНИЕ 
Общинският план за развитие на община Генерал Тошево за периода 2014–2020 г. (ОПР) 

е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за 
неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална 
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 
развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), 
Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 
г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

Общинският план за развитие е водещ средносрочен стратегически и програмен 
документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие и 
необходимите финансови ресурси за тяхното постигане, като отчита специфичните 
характеристики, възможности и потенциал на община Генерал Тошево.  

В основата на разработката е заложен принципът за приемственост и последователност в 
решаването на главните проблеми на общината, чрез обединяване усилията на всички 
заинтересовани страни за привличане на инвестици и пълноценно оползотворяване на местните 
ресурси. Целта е ОПР да се превърне в практическо средство и методическо ръководство за 
местните власти, бизнеса, гражданите и техните сдружения в стремежа им за подобряване 
средата и стандарта на живот, чрез усвояване на средства от различни фондове и източници.  

Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на 
община Генерал Тошево и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната 
политика в Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.  
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Добрич 
2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020 г.; 
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната 
програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план отчита 
приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на 
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на 
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. 

Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада с периода на 
действие на Областната стратегия за развитие на област Добрич, Регионалния план за развитие 
на Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. 
Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, 
съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а 
също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от 
прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.  

Общинският план за развитие е съобразен с нормативната и институционална среда за 
неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка.  

Използването на интегрирания подход за планиране налага целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани с целите и 
приоритетите на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Генерал Тошево 
2014-2020 г. Освен, че съвпадат по време на действие, двата документа ще се прилагат и 
изпълняват едновременно през новия програмен период и това налага синхронизация на 
заложената стратегия и интегриране на проектите и дейностите от ИПГВР в ОПР. 
Съгласуването на двата документа води след себе си и необходимостта от приоритизация на 
предвидените проекти и дейности, както по време на изпълнение, така и съобразно бюджетните 
възможности на Община Генерал Тошево за съфинансиране. 

Целите и приоритетите на Общинския план за развитие като стратегически документ 
следва да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и 
потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места 
и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни 
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дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на 
Генерал Тошево. 

Основните задачи на Общинския план за развитие 2014-2020 г. са:  
 Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във 

всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни 
общини, областта и страната. 

 Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по основни 
приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и 
стратегически документи на Община Генерал Тошево. 

 Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и административни 
структури, относно бъдещето на община Генерал Тошево в дългосрочен аспект и как те 
си я представят в края на този стратегически период /визия за 2020 год./  

 Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни приоритетни 
направления, специфични цели и мерки за постигане на целите. 

 Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез които 
ще се реализира плана, както и институционалното му и финансовото осигуряване. 

 Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението на 
плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както 
и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа 
осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности. 
При разработването на ОПР са използвани следните методи: 
 Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет. 
 Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от 

различни дирекции и отдели в Общината, писма за получаване на данни до различни 
институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на предложения чрез 
въпросници и анкети и др. 

 Описание – създаване на писмени документи. 
 Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и  обобщаване 

на резултатите. 
 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на 

общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на 
необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана. 

 Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от 
проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана. 

 Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и съглсуване действията на 
екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на Генерал Тошево. 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за 
изпълнение на Общинския план за развитие на община Генерал Тошево до 2020 г. 

 Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към 
момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, 
прието за база. 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са 
използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на 
линии на равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, диаграми и 
схеми.  

 
Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са: 
1. Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2007-2013 г.; 
2. Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Генерал Тошево 2007-2013 г. 
3. Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г.; 
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4. Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро - Добрич,  
Бюрото по труда, Областна и Общинска служби по земеделие, Разплащателна 
агенция на ДФЗ – Добрич, РИОСВ – Варна, РЗИ – Добрич и др. институции; 

5. Официални справки и въпросник, попълнени от Община Генерал Тошево; 
6. Анкети на граждани, общински служители и кметове на малки населени места; 
7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България; 
8. Интернет сайтове на Общинска администрация – Генерал Тошево, Структурните 

фондове на ЕС в България, НСИ, Агенция по заетостта, Оперативни програми и др. 
ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и 
доходи на хората в община Генерал Тошево, по-добра жизнена среда и качество на живот. 
Общинският план за развитие на община Генерал Тошево 2014-2020 г. има характер на отворен 
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 
променящите се условия.  

Планът е разработен от eкспертен екип на „Динамик Салюшънс” ЕООД – гр. Шумен, с 
участието на всички заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска 
подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, 
прозрачност и информация. 
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І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
1. Анализ на икономическото и социално развитие  
1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика  
1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници 

 
                                                                                Фиг. 1: Карта на област Добрич 

          Община Генерал Тошево е 
разположена в Североизточна България, в 
Южна Добруджа и е една от съставните 
общини на област Добрич. Северната 
граница на общината е Република 
Румъния, на изток граничи с общините 
Шабла и Каварна, на запад с Крушари, а на 
юг с общините Балчик и Добричка.          
          Генерал Тошево е на второ място по 
територия и на шесто по население сред 
общините в област Добрич.  
          С обща площ от 982,2 кв. км. 
общината заема 20,8% от територията на 
областта и 6,8% от общата площ на 
Североизточен район (СИР, NUTS 2). В 
Генерал Тошево живее 8% от населението 
на областта (15 097 души към 01.02.2011 
г.) и 1,6% от населението на СИР.           

Община Генерал Тошево е с периферно географско местоположение – намира се в 
пограничен район, относително встрани от важни транспортни артерии (магистрали) и големи 
административни центрове, което я прави в известна степен изолирана от активен 
пътникопоток и крупни индустриални агломерации. 
 Общината разполага с природен, икономически и човешки ресурс, благоприятен 
биоклиматичен потенциал, високопродуктивни обработваеми земеделски земи и мрежа от 
защитени територии. През територията й преминава международна ЖП линия Добрич-Кардам 
за Букурещ и Европа. 

Урбанистичната структура се състои от 42 населени места - административен център 
град Генерал Тошево и 41 села: Петлешково, Писарово, Пленимир, Преселенци, Присад, 
Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Снягово, Спасово, Средина, 
Сърнино, Узово, Чернооково, Александър Стамболииски, Балканци, Бежаново, Василево, 
Великово, Вичово, Градини, Горица, Дъбовик, Житен, Зограф, Изворово, Йовково, Калина, 
Кардам, Конаре, Краище, Красен, Къпиново, Лозница, Люляково, Малина, Огражден. 

  Град Генерал Тошево е разположен на 25 км от областния град Добрич, на 75 км от 
морския и пристанищен център – Варна и на 504 км от столицата - София. 

Таблица 1: Разстояния в километри от Генерал Тошево до някои големи градове в България 

Добрич Варна Бургас Русе Пловдив София 

25 75 205 253 450 504 

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/ 

 Община Генерал Тошево е една от 8-те общини в област Добрич. Най-голяма по 
население (91 030 души) и най-малка по територия (109,0 кв.км.) е община Добрич. В нея 
живеят – 48% от общия брой жители на областта. След нея най-голяма концентрация на 
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население има в общините: Добричка и Балчик. Най-малката община в областта по население е 
Крушари (4 547 души).  

 

Таблица 2: Основни данни за община Генерал Тошево и останалите общини в област Добрич 

Район, област, 
община 

Територия 
кв. км 

Население 
брой 

01.02.2011 г.1 

Гъстота на 
населението 

за 2011 г. 
(души на 
кв.км.) 

Населени 
места 
(брой) 

Градове 
(брой) 

Села 
(брой) 

България 111 001,9 7 364 570 66,3 5 304 253 5 051 
Североизточен район 14 487,4 966 097 66.7 1 306 54 1 252 
Област Добрич 4 719,7 189 677 40,2 215 6 209 
Балчик 524,2 20 317 38,8 22 1 21 
Генерал Тошево 982,2 15 097 15,4 42 1 41 
Добрич 109,0 91 030 835 1 1 - 
Добричка 1 296,2 22 081 17 68 - 68 
Каварна 481,4 15 358 31,9 21 1 20 
Крушари 417,5 4 547 10,9 19  - 19 
Тервел 579,6 16 178 27,9 26 1 25 
Шабла 329,6 5 069 15,3 16 1 15 

Източник: Национален статистически институт 

Средната гъстота на населението в община Генерал Тошево (15,4 души на кв. км.) е по-
ниска от средните стойности за област Добрич (835), за СИР (66,7) и за страната (66,3). По брой 
населени места (42), община Генерал Тошево се нарежда на второ място след община Добричка 
(68).  

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси  
Около 94% от територията на община Генерал Тошево се състои от земеделски и горски 

площи. Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 854 119 дка (86,96% при средно 
за страната 57,4%). Обработваемата земеделска земя по официални статистически данни е 
около 795 292 дка или около 93% от земеделските територии.  

Фиг. 2: Баланс на площта на община Генерал Тошевопо видове територии    

86.96%

7.17%

0.04%4.62%
0.66%

0.55%

земеделска  горска
 населени места  водни течения и водни площи
 за добив на полезни изкопаеми  за транспорт и инфраструктура

 
Източник: Национален статистически институт 

  Горските площи заемат 7,17% от територията на общината – 70 412 дка. По този 
показател Генерал Тошево е много под средните стойности за страната - 33,5%.  

                                                
1 Официални статистически данни от Преброяване на населението към 01.02.2011 г. 
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Населените места заемат 4,62% от територията на общината (45 427 дка). Водните 
течения и водни площи имат относителен дял 0,04%, а териториите за транспорт, 
инфраструктура 0,55%. Териториите за добив на полезни изкопаеми са 6 479 дка или 0.66 % от 
общата площ на общината. (Фиг. 2) 

1.2. Природно - ресурсен потенциал 
1.2.1. Релеф и полезни изкопаеми 

Релеф 
 Община Генерал Тошево е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 
равнина и заема част от Добруджанското плато. Сравнително голямата територия на общината 
не е богата на релефни форми. Тя попада изцяло източно от вододела на с. Росица и с. Стожер, 
от където добруджанското плато получава лек наклон на изток и североизток. То е слабо 
разчленено от суходолията, които са насочени към Черно море.  

Територията в западната част има добре изразен хълмисто-платовиден характер с 
максимална височина до 250 м. надморско равнище. Релефът на общината създава 
предпоставки за развитие на селското стопанство, с възможност за максимална механизация на 
производствените процеси и предпоставки за благоприятно разположение на техническата 
инфраструктура.  
 Геоложка среда 
 На територията на община Генерал Тошево се установяват две геоложки формации – 
Сармат и Кватренер.  
 Сарматът е представен главно от варовици, кавернозни варовици и песъчливи варовици, 
обикновено здрави и оцветени сиво до жълтеникаво. Мощността им варира силно от 15 м. до 
към 100 м., но обикновено е около 60- 70 м. 
 Кватернерът в района на общината е представен от льосови отложения (льосов 
комплекс) и глини. Льосовият комплекс покрива основните скали. Заравнените и заоблени 
форми на терена се дължат на льосонавяването, поради което всички долини и понижени 
участъци са били запълнени с льос. Мощността на льосовия комплекс варира силно от няколко 
метра до около 20 м. За района на гр. Генерал Тошево до ок. 12 м., с. Кардам и с. Люляково- 
около 5- 6 м., а около селата Житен, Росица, Лозница- до около 20 м. В льосовият комплекс се 
установяват обикновено два хоризонта льос и два хоризонта льосови глини. Льосът е бежов сух 
мокропорест, праховопесъклив, с редки дребни варовити кукли, трошлив и твърдопластичен. 
Льосовите глини са кафяви, някъде с червеникав оттенък, средно до твърдопластични с 
варовити ядки. 

Полезни изкопаеми 
На територията на община Генерал Тошево се срещат следните полезни изкопаеми: 
 Черни каменни въглища – близо до границата на общината се намира добруджанския 

въглищен басейн. Центърът му е около с. Вранино община Каварна. Запасите на въглища са 
много големи (повече от всички запаси на въглища в България взети заедно), като качеството 
им е много добро-висококалорични коксуващи черни въглища.  

Същите обаче се намират на голяма дълбочина – между 300 м. и 1300 м. от повърхността 
и лежат под два обилни водоносни хоризонта (сарматския и валанжския). Това изисква много 
време на проучване и определяне начина на експлоатацията им. 
 Бентонитови глини - намират се североизточно от с. Красен. Не са извършвани 

геоложки проучвания, но се предполага, че биха могли да се използват за химическата, 
хранителната и нефтената промишленост, тъй като притежават свойството да поглъщат 
определени вещества, намиращи се в газообразно или разтворено състояние. По геоложки 
съображения запасите са големи и находището перспективно. 
 Глини за тухларската промишленост - за тази цел могат да се използват льосът и 

льосовите глини, които покриват по- голямата част от общината. 
 На територията на с.Рогозина се провеждат дейности по проучвания за природен газ . 
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1.2.2. Климат, води и почви 
 Климат 
 Климатът в общината се определя от атмосферната циркулация, характерна за 
климатичния пояс на умерените ширини, т.е. територията на общината попада в умерено – 
континенталната климатична област. Средната годишна температура на въздуха е 13,5 градуса 
С, като минималните температури се отнасят към месеците януари  и февруари, а максималните 
към юли и август. Средно зимните температури за района (ХІІ, І, ІІ) са 0.5оС, а средно летните 
(VІ,VІІ,VІІІ) - 20.1 о С. Броят на дните с мъгли, е около 30. 

Общината попада в зоната на не високи количества на валежите, като средно годишните 
валежи са сравнително ниски - 500 мм./ кв.м. Характерен е зимния и летен максимум. 
Значителни количества на валежите има и през пролетта, докато най- ниски са през есента. 

Преобладаващите ветрове за района през отделните сезони на годината са от север, запад 
и най- често северозапад. Средната скорост на вятъра е около 3,5 м./ сек. 

Средната относителна влажност на въздуха е 78 %. През зимния период влажността 
достига 85- 86 %, а през лятото спада до 68- 69 %. 

Води 
 Общината не е богата на повърхностни води. Повърхностно течащи води има само в 
дерето край с. Изворово, част от водите на което се вливат в язовир Дрян, а останалата част 
продължават в Румъния и там се губят в окарстените варовици. Порьозността на льосовата 
покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия наклон на 
релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи води и за 
наличието на суходолия.  
 В района на селищната система подпочвените води се установяват на значителна 
дълбочина от повърхността на терена. Водоносни са кавернозните и силно напукани зони на 
сарматските варовици, като за водоупор служат мергелни прослойки. Това е сарматския 
водоносен хоризонт, който е изграден от окарстени варовици с песъчлива компонента. Нивото 
му се установява на няколко десетки метри от повърхността /тръбни кладенци с. Сираково на 
дълбочина 32 м., а при с. Дъбовик на 52 м/.  
  По химичен състав водите от сарматския водоносен хоризонт са хидрокарбонатно 
калциеви и са годни за питейни нужди. Използват се за водоснабдяване, поливане и други цели. 
Режимът им на движение в зависимост от условията е най- често турбулентен, много рядко 
ламинарен и в значителна степен смесен, с коефицент на филтрация около 200 л./24 ч. 
 В община Генерал Тошево има общо 237 кладенци общинска собственост, от които 81 са 
потенциално опасни. Реализира се програма за обезопасяване на част от тях.  

 
Таблица 3: Кладенци - общинска собственост по населеии места в община Генерал Тошево (бр.) 

Населено място 
 

Кладенци 
 

Опасни кладенци 

с. Александър Стамболийски 13 4 
с. Бежаново 26 4 
с. Великово  8 4 
с. Вичево 13 3 
с.  Градини 42 2 
с.  Дъбовик 2 - 
с.  Зограф 6 6 
с. Къпиново 13 8 
с.Изворво - 4 
с.Калина 5 3 
с.Красен 21 6 
с. Преселенци  2 - 
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с. Рогозина 17 3 
с. Сираково 11 5 
с. Спасово  16 5 
с. Средина  11 5 
с. Сърнено 11 11 
с. Чернооково 20 8 

Общо: 237 81 
Източник: Община Генерал Тошево 

 Най-много са  кладенците в с. Градини – 42 бр., от които само 2 са потенциално опасни, 
а съответно най-малко са кладенците в селата Дъбовик и Преселенци по 2 бр. В с. Сърнено 
всички11 кладенеца са потенциално опасни. 
 Предвид бедните водни ресурси на общината кладенците трябва да се използват 
пълноценно за развитие на поливно земеделие. 

На територията на община Генерал Тошево няма открити минерални извори. 
 Почви 
 Почвите са един от основните ресурси в общината. Територията на общината е заета 
изцяло с черноземи. Разпространени са трите подтипа: 
 Карбонатни черноземи; 
 Типични черноземи; 
 Излужени черноземи. 

 Карбонатните черноземи преобладават в северозападната част на селищната система. Те 
заемат изцяло землищата на селата Красен, Росен, Краище, Житен. Голяма част от землищата 
на селата Росица, Лозница, Изворово, Сноп, Градини и територията северозападно от Кардам. 
Характеризират се със средно мощен хумусен хоризонт, по механичен състав са средно до 
тежко песъкливо- глинести, имат рохкав строеж, добър въздушен и топлинен режим. Почвената 
им реакция е слабо алкална. Те притежават добра водопропускливост и средна водозадържаща 
способност. Отличават се с добро плодородие. Главно мероприятие за получаване на високи 
добиви при тях е подобряване на водния им режим. 
 Значително разпространение на територията на общината имат и типичните черноземи. 
Те са разположени по компактно в землищата на селата Спасово, Рогозина, Александър 
Стамболийски, Сърнино, Сираково, около с. Пчеларово, територията между селата Кардам, 
Писарово, Чернооково и гр. Генерал Тошево. По своите морфологични, физични и химични 
свойства типичните черноземи са сходни с карбонатните черноземи, поради което са обединени 
в една агропроизводствена група. 
 Излужените черноземи са разпространени най- много в южната част на общината. Те 
заемат териториите южно от гр. Генерал Тошево, около селата Дъбовик, Равнец, Люляково, 
Малина, Преселенци, Петлешково, между Чернооково и Рогозина, около Росица, Василево, 
Балканци, Конаре. Тези почви се характеризират със средно мощен хумусен хоризонт. 
Механичният им състав е средно до тежко песъкливо глинест. Почвената им реакция е 
неутрална. 
 Макар и незначителни по площ, на отделни места се срещат плитки, ерозирали, 
слабопродуктивни земи. Разпространени са главно в източната част на системата около 
държавния горски пояс край селата Бежаново, Александър Стамболийски, Сърнино, Сираково, 
Калина, Василево, Балканци, около Кардам, Огражден, Генерал Тошево и др. 

1.2.3. Защитени зони, природни забележителности и биоразнообразие 
 Защитени зони и природни забележителности 
 На територията на община Генерал Тошево се намират пет защитени зони, включени в 
европейскита екологична мрежа „НАТУРА 2000”, както следва: 

По Директива 75/409/ЕЕС за опазване на дивите птици: 
 Защитена зона BG0002085 „Чаиря”  за опазване на дивите птици. 
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По Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна: 

 Защитена зона BG0000130 “Крайморска Добруджа”; 
 Защитена зона BG0000569 “Кардам”; 
 Защитена зона BG0000570 “Изворово-Краище”; 
 Защитена зона BG0000572 “Росица-Лозница”. 
В община Генерал Тошево са разположени три защитени местности и една природна  

забележителност: 
Защитена местност „ЛОЗНИЦА“ – обявена със Заповед № РД-845/18.08.2004 г., с 

площ 405,4 ха. Намира се в землището на село Лозница, община Генерал Тошево, област 
Добрич. Защитената местност представлява горска площ, която е разположена на 90-200 м 
надморска височина. За територията са характерни изкуствено създадени насаждения. От 
дървесните преобладават дъб, липа и бор. От храстовите най-често се срещат глог, шипка, дрян, 
смрадлика, черен бъз, птиче грозде, аморфа и др. От тревните – житни треви, ягода, къпина, 
лепка, коприва, жълт кантарион. Най-често срещаните бозайници са благороден елен, сърна, 
дива свиня, заек, лисица, дива котка, язовец, белка и др. Най-често срещаните птици са яребица, 
пъдпъдък, гривяк, зелен кълвач, бухал, обикновена ветрушка, обикновен мишелов, козодой, 
папуняк и др. 

Защитена местност „БЕЖАНОВО“ – обявена със Заповед № РД-846/18.08.2004 г., с 
площ 121,7 ха. Намира се в землището на село Бежаново, община Генерал Тошево, област 
Добрич. Защитената местност представлява горска площ, която е разположена на 50-200м 
надморска височина. За територията са характерни изкуствено създадени насаждения. От 
дървесните преобладават дъб и липа. От храстовите най-често се срещат глог, шипка, дрян, 
смрадлика, черен бъз, птиче грозде, аморфа и др. От тревните – житни треви, ягода, къпина, 
лепка, жълт кантарион и др. Представители на бозайниците са благородният елен, сърната, 
дивата свиня, заекът, лисицата, дивата котка, язовецът, белката и др. Най-често срещаните 
птици тук са яребица, пъдпъдък, гривяк, зелен кълвач, бухал, обикновена ветрушка, козодой, 
обикновен мишелов, папуняк и др.  

Защитена местност „РОСИЦА“ – обявена със Заповед № РД-847/18.08.2004 г., с 
площ 213,1 ха. Намира се в землището на село Росица и село Лозница, община Генерал Тошево, 
област Добрич. Защитената местност представлява горска площ, която е разположена на 50-200 
м надморска височина. Дървесните насаждения са от смесени гори, като преобладаващи са дъб, 
липа и бор. От храстовите най-често се срещат глог, шипка, дрян, смрадлика, черен бъз, птиче 
грозде, аморфа, трънка и др. От тревните са характерни типичните видове за дъбовите гори, 
като житни треви, ягода, къпина, лепка, коприва, жълт кантарион. Най-често срещаните 
бозайници са благороден елен, сърна, дива свиня, заек, лисица, дива котка, язовец, белка, черен 
пор, невестулка и др. Най-често срещаните птици са яребица, пъдпъдък, гривяк, зелен кълвач, 
голям пъстър кълвач, пчелояд, бухал, чухал, обикновена ветрушка, обикновен мишелов, 
козодой, папуняк и др. 

Природна забележителност „АРБОРЕТУМ“ – обявена със Заповед № 581/ 26.09.1981 
г., с площ 3,8 ха. Намира се на територията на Добруджански земеделски институт в землището 
на град Генерал Тошево, област Добрич. Представлява смесена гора от декоративни дървета – 
дендрариум. Уникална сбирка от дървесна и храстова растителност с образци от 427 редки 
местни и екзотични вида. Инициативата е стартирала през 1958 година с научна и 
образователна цел. За България дендрариумът е уникален. 

Биоразнообразие 
Най-широко разпространени представители на флората в Генерал Тошево са: цер, липа, 

явор, ясен, орех и др. Иглолистните видове в района заемат незначителна част – 5 % и са 
представени от бял, черен бор и ела.   

Основен показател, характеризиращ растителността на територията е лесистостта, 
показваща процента на залесената територия (гори и трайни насаждения) спрямо общата площ. 
Лесистостта в Община Генерал Тошево е твърде ниска – 19%, като оптималната, 
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удовлетворяваща санитарно – хигиенните и социални изисквания се счита лесистостта над 50 % 
от територията. Подобна недостатъчна лесистост имат само 41 общини в страната.  
В Генерал Тошево се срещат различни видове лечебни растения от влиянието на морето, 
умерено - континенталния климат и основния тип почви. Най-често срещаните билки са – хвощ, 
коприва, овчарска торбичка, горицвет, брош, липа, лайка, бял равнец, бъз, мащерка, риган, цвят 
и плод от глог, шипка, слез, бръшлян, бял имел, маточина, порязана трева, дяволска уста, 
глухарче, тетра, плод от драка и други. За общината са характерни лечебната иглика, жълт 
кантарион и бял имел.  
 Преобладаващи видове горски плодове са – шипка, глог, драка, дъбови жълъди, джанка, 
трънка, тревен бъз, орех, кестен и други. 
 На територията на Генерал Тошево има открити и защитени видове растения. В горите 
до селата Александър Стамболийски и Пчеларово на ограничени територии се среща защитения 
теснолист божур. 
 Общината се намира в близост до един от най-големите миграционни пътища на птици в 
Европа. В Североизточна България освен подходящите езера за нощуване и укриване през 
зимата – Шабла и Дуранкулак, житницата на страната осигурява и прехрана на птиците през 
зимата. По-мекият климат под влияние на морето е като притегателен център за дребния и 
едрия дивеч. Ловът на пътпъдък, горски бекас, гургулица, гривяк и зеленоглава патица 
привличат все повече ловците. 
 На територията на ДЛ “Генерал Тошево” от представители на едрия дивеч, 
преобладаващи видове са благородния елен, дивата свиня и сърната. Едрият дивеч като цяло е 
намалял. 
 В общината преобладава дребния дивеч (заек) и най- вече прелетния по време на 
миграциите му от местата на размножаване към местата за зимуване. Съсредоточаването се 
получава поради заобикалянето от птиците на Черно море. От птиците обект на лов най- 
многочислени са пасажите от пътпъдък, гривяк, фазан, яребица, лиска, скорец, зеленоглава 
патица и др. 

През последните години значително се е увеличила числеността на хищниците като цяло 
и предимно на бялка, черен пор, чакал, лисица и дива котка. 

Преобладаващите видове риби в сладководния басейн са каракуда, шаран и други.  
В региона се наблюдават представители на следните видове птици: зеленоглава патица, 

сива чапла, щъркел и др. 
 

1.3. Културно-историческо наследство и паметници на културата  
Историческо развитие  
Първите исторически сведения за общинския център град Генерал Тошево датират от 

1573 год. в списъците на джелепкешаните. Там селището е упоменато с името Касъм, което 
носи до 1942 г. Името Генерал Тошево е придобито след заседание на Министерския съвет на 
Царство България от 19.09.1941 г. Тогава е решено да се дадат нови имена на железопътните 
гари в Добруджа и Македония. По линията Ботево – Кардам е посочено старото име на гара 
Касъм да се смени на Генерал Тошев. Това решение предопределя няколко месеца по-късно 
смяната на името и на околийския център Касъм. Със заповед № 2191 от 27.06.1942 г. е решено 
“с. Касъм да се преименува в с. Генерал Тошево”.  

През 1956 г. с. Маловец е слято със с. Генерал Тошево и заличено от списъка на 
населените места. С указ № 5, обнародван на 08.01.1963 г., с. Пастир също е слято с Генерал 
Тошево и остава като квартал с дотогавашното си име. 

През 2002 г. е поставен въпроса името на града да бъде променено на  Генерал Тошев. 
Получен е аргументиран отговор, че името трябва да остане Генерал Тошево. 

На територията на общината са открити археологически находки, датирани още от 
времето на траки и римляни, които говорят за богатата история на общината. 

В района са съществували няколко римски крепости. 
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При с. Горица е намерена каменна брадва-чук с отвор за дръжка от каменно-медната 
eпoxа /VI-IV/ в.пр.н.е/. 

В близост до с. Спасово са открити останки от гетски селища. Също край Спасово, при 
голямата могила, е открито кръгло, каменно /вероятно култово/ тракийско съоръжение, 
свързано с вярата на траките и с издигането на слънцето в култ. От времето на гетите датират и 
други находки, като амфори с печати и др. 

До с. Красен е открита колона и фрагмент от паметник с гръцки надпис и уникална 
слонова кост, която свидетелства за съхранението на вярата в тракийското божество Херос и е 
шедьовър на античното изкуство. Уникатът е намерен при строеж на ледница. Заедно с него е 
разкрита трако-римска керамика. Това е основанието да се счита,че при Красен е имало селище 
от римската епоха. 

В района на Преселенци, където се е намирала голяма римска крепост, е намерена 
фрагментирана тракийска мраморна оброчна плочка и бронзова статуетка на Херакъл. В 
близост до селото се намира и Ранносредновековна крепост „Калето”. 

В местността Юртлука край Люляково е открита оброчна плочка на Херакъл, изработена 
от дребнозърнест мрамор с четвъртита форма. Въз основа на стиловите белези се предполага тя 
да датира от края на VII-VI в.пр.н.е.  

 
Исторически музей в гр. Генерал Тошево - създаден  през 2006 г. е сред най - новите 

музеи в нашата страна. Той  е наследник на музейните сбирки в региона, възникнали през 
втората половина  на  миналия век.  Сега  във  фондовете  му се съхраняват 
над 10 000 експоната,  които  са  част от културното наследство на Република Бълга 
рия. Те са представени в постоянните експозиции на музея в гр. Генерал Тошево и в 
селата Дъбовик и Красен. Първата от тях проследява богатото археологическо минало на 
региона,  както  и  живота на добруджанеца от края на ХІХ и началото на ХХ в. 
Специален   музеен   кът   в   нея    е   посветен   на   ген.   Стефан  Тошев – командващ  ІІІ - та  
българска  армия  на добруджанския  фронт  по  време   на  Първата  световна  война  и  патрон 
на  града.  В  двора  на  музея  е  уреден лапидариум,   в   който   особен   интерес   
представляват   тракийската   гробница   и   локомобилът. 

 
Музейна експозиция „Йордан Йовков”, част от Исторически музей Генерал Тошево, се 

помещава в сградата на училището в с. Красен,  построено през 1865 година. В него е работил 
големият майстор на българския разказ, писателят Йордан Йовков. В същото село се намира и 
Филиповата кръчма – безспорен източник на творчески идеи и колоритни Йовкови прототипи.  
Магията на добруджанската равнина, красотата и душевността на селянина, вплел съдбата си в 
нея, са извор на вдъхновение за Йовков.  Не случайно в герба на общината е вплетен един от 
символите в неговото творчество – бялата лястовица.     

Мемориална експозиция “Дора Габе”, част от Исторически музей Генерал Тошево, се 
помещава в сградата на читалището в с. Дъбовик. Тя съдържа уникални лични вещи на 
голямата българска поетеса и множество фотографии. В близост до родната къща на Дора Габе 
се намира група вековни дъбове, обявени за защитена територия. 

През последните 8 години са проведени няколко архeологически проучвания на 
територията на общината. Намереринет експонати се намират в Исторчески музе гр. Генерал 
Тошево. 

* На територията на общината съществяват недвижими културни ценности по смисъла 
на Закона за културното наследство. Част от тях са: 
 Сградата на Прогимназията, където е учителствал и е бил директор Й. Йовков в с. 

Красен; 
 Кръчмата на Филип Сивков и Слави Божков  /Филиповата кръчма/ в с. Красен. 
 Мястото, където е била бащината къща на Й. Йовков в с. Йовково; 
 Църквата „Свети Кирил и Методий”  в с. Житен; 
 Църквата „ Света Троица” в с. Кардам; 
 Църквата „Свети Никола” в с. Красен; 
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 Църквата „Възнесение Господне” в с. Спасово и др. 
 

* Военни паметници в Община Генерал Тошево, включени в регистъа на МО: 
 Бюст – паметник на генерал Стефан Тошев  - в гр. Генерал Тошево; 
 Паметник на загиналите във войните жители на Община Генерал Тошево - в гр. Генерал 

Тошево; 
 Паметник на загиналите пилоти - почетни граждани на града - в гр. Генерал Тошево; 
 Казашкото гробче   -  в с. Пчеларово; 
 Бюст – паметник на опълченеца Васил Контаров – Комитата – в с. Василево; 
 Паметна плоча на лобното място на опълченеца Васил Контаров – в с. Василево; 
 Паметна плоча на участниците в Отечествената война от с. Дъбовик - в с. Дъбовик; 
 Паметна плоча на загиналите във Втората световна война жители на с. Рогозина -  в с. 

Рогозина; 
 Паметна плоча на загиналите в Балканската война жители на с. Спасово – в с. Спасово; 
 Паметна плоча на загиналите във войните жители на с. Калина – в с. Калина; 

 
1.4. Селищна система и урбанизация 
1.4.1. Селищна система 

Селищната система на община Генерал Тошево е добре изградена и териториално 
балансирана. Състои се от 42 населени места – 1 град и 41 села. Дисбалансът (поляритетът) в 
развитието се проявява преди всичко при демографските, икономическите и функционалните 
характеристики на селищата в общината.  

 
Съгласно йерархичната система на Националната концепция за пространствено развитие 

на България за периода 2013-2025 г., Генерал Тошево е определен на 4-то ниво - малки градове 
с микрорегионално значение за територията на групи общини.2  

Административният център на общината попада в списъка с 67 града за подкрепа от 
Оперативна програма „Региони в растеж” за програмен период 2014 – 2020 г. и ще има 
специално заделен финансов ресурс за проекти, дейности и мерки в рамките на град Генерал 
Тошево, детайлизирани в Интегриран план за градско възстановяване и развитие за същия 
седем годишен период. 

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - един град, 2 големи села – 
Спасово и Кардам (над 1000 жители), 4 средно големи села – Пчеларово, Росица, Йовково и 
Люляково (500-1000 жители), 11 средни села – Петлешково, Преселенци, Присад, Равнец, 
Снягово, Чернооково, Василево, Изворово, Красен, Къпиново и Малина (200-500 жители), 6 
малки села – Писарово, Рогозина, Горица, Дъбовик, Житен и Зограф (100-200 жители) и 18 
много малки села –  Пленемир, Росен, Сираково, Сноп, Средина, Сърнино, Узово, Александър 
Стамболийски, Балканци, Бежаново, Великово, Вичово, Градини, Калина, Конаре, Краище, 
Лозница и Огражден (под 100 жители).  

Урбанизираността на територията на общината е 44% градско, спрямо 56% селско 
население /при 73% за страната в полза на градското/.  

Таблица 4: Население по постоянен адрес в община Генерал Тошево 2007- 2012 г. 
Населени места 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

гр.  Генерал Тошево 8216 8131 8026 7916 7819 7723 

с. Петлешково 281 281 277 264 250 249 

с. Писарово 143 134 129 119 120 113 

с. Пленимир 78 78 78 75 71 67 

                                                
2 Йерархията на центровете е осъществена чрез оценка на тяхното значение и роля по редица критерии и 
показатели за динамика на населението и степента на развитие на техните обслужващи административни, 
икономически, транспортни функции и др. 
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с. Преселенци 355 341 324 292 279 266 

с. Присад 460 463 464 465 461 471 

с. Пчеларово 574 561 552 552 523 510 

с. Равнец  316 311 303 295 287 275 

с. Рогозина 181 180 181 181 178 177 

с. Росен 116 110 104 93 88 83 

с. Росица 610 587 555 541 522 517 

с. Сираково 102 102 95 88 82 73 

с. Сноп 131 130 121 106 98 94 

с. Снягово 349 353 350 341 342 342 

с. Спасово 1055 1046 1060 1048 1034 1024 

с. Средина  84 82 77 76 72 74 

с. Сърнино 84 82 79 74 67 70 

с. Узово 18 16 14 13 15 12 

с. Чернооково 291 282 270 264 250 247 

с. Александър Стамболииски 53 48 47 41 37 35 

с. Балканци 113 107 99 92 81 81 

с. Бежаново 102 97 92 85 83 92 

с. Василево 389 376 373 370 389 391 

с. Великово 45 46 46 43 40 37 

с. Вичово 34 31 26 22 16 16 

с. Градини  53 49 46 42 38 36 

с. Горица  115 118 112 116 119 120 

с. Дъбовик 160 156 147 148 142 136 

с. Житен 217 209 208 199 184 180 

с. Зограф 142 138 141 135 130 127 

с. Изворово 343 328 321 305 284 268 

с. Йовково  843 831 838 828 818 825 

с. Калина 79 77 71 64 63 59 

с. Кардам 1199 1176 1143 1105 1081 1064 

с. Конаре 60 55 49 48 44 42 

с. Краище 21 20 18 16 13 13 

с. Красен 331 320 306 292 280 272 

с. Къпиново 442 438 439 423 415 408 

с. Лозница 30 26 24 22 20 19 

с. Люляково 814 802 788 788 780 775 

с. Малина 272 260 256 240 239 235 

с. Огражден 8 9 10 12 12 12 
Общо за общината 19309 18987 18661 18239 17866 17630 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg  
 

За периода 2007-2012 г. жителите на общинския център гр. Генерал Тошево по 
постоянен адрес намаляват с 493 души. В селата като цяло тенденцията е същата, с изключение 
на 2 села, където населението по постоянен адрес се увеличава. Това са: Присад и Горица.  
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Таблица 5: Населени места в Община Генерал Тошево с площ на землищата и население по 
постоянен адрес към 15 юни 2013 г. 

Населени места Площ (кв км.) жители 

Гр.  Генерал Тошево 63.655 7710 

с. Петлешково 22.549 247 

с. Писарово 11.633 108 

с. Пленимир 11.237 68 

с. Преселенци 31.175 266 

с. Присад 5.693 472 

с. Пчеларово 26.444 518 

с. Равнец  9.85 274 

с. Рогозина 26.493 176 

с. Росен 18.617 84 

с. Росица 64.615 511 

с. Сираково 21.165 74 

с. Сноп 16.44 97 

с. Снягово 17.676 339 

с. Спасово 47.487 1019 

с. Средина  16.775 73 

с. Сърнино 21.524 68 

с. Узово 7.937 12 

с. Чернооково 39.909 244 

с. Александър Стамболииски 27.921 35 

с. Балканци 19.475 76 

с. Бежаново 30.336 91 

с. Василево 18.557 392 

с. Великово 15.828 35 

с. Вичово 13.759 16 

с. Градини  16.205 37 

с. Горица  7.313 118 

с. Дъбовик 22.295 134 

с. Житен 23.51 179 

с. Зограф 13.295 124 

с. Изворово 42.592 265 

с. Йовково  7.937 826 

с. Калина 21.933 55 

с. Кардам 55.354 1054 

с. Конаре 12.539 40 

с. Краище 17.744 12 

с. Красен 35.074 267 

с. Къпиново 20.87 404 

с. Лозница 23.849 19 

с. Люляково 19.051 772 

с. Малина 12.336 229 

с. Огражден 23.591 12 
Общо за общината 982.238 17 552 

Източник:Община Генерал Тошево 
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 По данни от Община Генерал Тошево населението по постоянен адрес в общината към 
15 юни 2013 г. е 17 552 или със 78 души по-малко от 2012 г., когато е 17 630. Населението в гр. 
Генерал Тошево към 15 юни 2013 г. е с 13 души по-малко, спрямо 2012 г. (Таблица 4 и Таблица 
5)  

Най-малките села по население в община Генарал Тошево към 15 юни 2013 г. са с. 
Узово, с. Краище и с. Огражден с по 12 души, Вичово – 16 и Лозница – 19 души. Най-голямото 
село е  Кардам – 1054 души. 
 С най-малка площ на землището е с. Присад (5,693 кв.км.), а с най- голяма съответно с. 
Росица (64,615 кв.км.). 
 Икономическият потенциал на градското население по принцип е по-висок от този при 
селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и възможностите за трудова 
реализация. 

Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните 
административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Генерал Тошево. 
Останалите селища са относително изолирани, с предимно възрастни хора, които се занимават 
със земеделие в лични стопанства. Почти всички хора, живеещи на село, са постоянно 
пребиваващи там. Като цяло икономическият потенциал на градското население в общината е 
по-висок от този при селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и 
възможностите за трудова реализация. Всички селища разполагат с изградена инфраструктура 
по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и транспортен 
достъп, но нямат изградена канализация.  

Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху 
цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при демографските, 
икономическите и функционалните характеристики на селата. По тази причина и поради 
големия брой населени места, общината има нужда от целево създаване на няколко вторични 
опорни центъра, различни от град Генерал Тошево, които да гарантират балансираното 
развитие на района в бъдеще. 

Отчитайки географското разположение спрямо общинския център, броя на жителите на 
селата, осигуреността им с обществени и обслужващи функции и други фактори, като 
естествени вторични пунктове за развитие можем да определим следните 6 опорни центъра: 

- Източен опорен център - с. Спасово; 
- Западен опорен център - с. Пчеларово; 
- Северен опорен център - с. Красен; 
- Североизточен опорен център - с. Кардам; 
- Южен опорен център с две водещи села – с. Люляково и с. Преселенци;  
- Югоизточен опорен център -  с. Василево. 
За да се постигне балансирано териториално развитие на община Генерал Тошево, в тези 

села трябва да се инвестира за подобряване на инфраструктурата и развитие на обслужващите 
функции и услуги, разнообразяване на икономическите дейности, съживяване, създаване на 
работни места и задържане на младите хора.  

Източният опорен център – с. Спасово обхваща селата: Вичово, Бежаново, 
Александър Стамболийски, Рогозина, Сърнино и Чернооково. 

Югоизточния опорен център – с. Василево обхваща селата: Балканци, Калина, 
Конаре, Великово, Сираково и Средина. 

Южният опорен център с две водещи села – с. Люляково и с. Преселенци - включва 
още селата: Горица, Писарово, Присад, Петлешково, Планимир, Равнец, Малина. 

Западният опорен център - с. Пчеларово обхваща селата: Дъбовик, Зограф, Градини, 
Сноп, Житен и Узово. 

Северният опорен център - с. Красен включва селата: Изворово, Краище, Росен, 
Росица и Лозница. 

Североизточен опорен център - с. Кардам общваха още селата: Йовково, Снягово, 
Огражден и Къпиново.  
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1.4.2. Общи характеристики на малките населени места в общината  
Настоящата характеристика е направена в резултат на проведено анкетно проучване сред 

кметовете и кметски наместници на малките населени места в община Генерал Тошево и 
отразяват реалната ситуация към 2013 г. Представена е накратко информация за по-големите 
села и определените за опорни центрове и са обобщени проблемите и състоянието на всички 
малки населени места в общината. 

с. Пчеларово  се намира на 18 км на североизток от областния център гр. Добрич и 13 км 
от общинския център – Генерал Тошево. Старото му име до 1898 г. е Ели бей.  

На километър и половина южно от селото, в местността Кьор куфия, разположена 
западно от голямата могила има следи от тракийско селище. На територията на пчеларовското 
землище има следи и от други стари селищни образования. Това е местността Юртлука, което 
означава следи от изоставени дворове, т. е. от изоставено селище. През 50-те години на миналия 
век Димка Серафимова, археоложка от Исторически музей - Благоевград, родом от село 
Пчеларово, събира голямо количество парчета от глинени съдове, части от стрели, кремъчни 
оръдия на труда и др. Според този археологически материал се състои от два типа керамика, 
характерна като славянска и прабългарска, което подсказва, че мястото е населявано 
хилядолетие назад. На територията на селото се намира т. н. “казашко гробче” 

Към 2013 г. реалните жители на с. Пчеларово са 483 души, от които 40 са деца и 
младежи до 18 години. 

Основните обществени сгради в селото – Кметство, Народно читалище „Св.Св. Кирил и 
Методий 1897” /в което работи компютърна зала по Програма „Глобални библиотеки”/ и 
Православен храм „Св. Йоан Богослов” - са в сравнително добро състояние. Здравна служба се 
помещава в сградата на кметството. Сградата на детска градина е санирана. В Пчеларово 
функционират 2 магазина и 1 ресторант. Уличната мрежа в селото в момента се ремонтира по 
мярка  322 ”Обновяване и развитие на населените места”, уличното осветление и ВиК са в 
добро състояние, зелените площи са поддържани.   

Основният поминък  на местното население е земеделието. Безработицата и уличната 
мрежа са основните проблеми на селото.  

Празникът на  с.Пчеларово е на 6-ти септември. 
с. Красен  В близост до селото е открита колона и фрагмент от паметник с гръцки надпис 

и уникална слонова кост, която свидетелства за съхранението на вярата в тракийското божество 
Хероса. Ръката е с височина 11 см. и с пръстите си държи орех. В черупката на ореха има 
изображение на тракийски конник, който държи копие, насочено срещу мечка, която е 
изобразена реалистично. Тази находка е шедьовър на античното изкуство. Уникатът е намерен 
при строеж на ледница. Заедно с него е разкрита трако-римска керамика. Това е основанието да 
се счита, че при Красен е имало селище от римската епоха.  

От всички материали намерени в община Генерал Тошево най-голям интерес 
представлява Каменната колона от VI в., употребена вторично. Върху трите й открити страни са 
нанесени рунически и други знаци. Колоната е намерена при с. Красен. Намира се в музея в 
Букурещ и като архитектурен детайл е публикувана отдавна от румънския учен В. Първан. 
Според начина на врязваните знаци те са нанесени на 3 етапа, но no форма се разделят на 2 
групи - знаци, които изобразяват геометрични фигури, и знаци, които означават букви от 
руническото писмо на номадските племена. 

Авторът Йордан Йовков е бил учител в с. Красен и все още има негов музей в селото. В 
своите разкази той споменава за Филиповата кръчма в Красен. Тя е строена през 1901 г. - 
безспорен източник на творчески идеи и колоритни прототипи в творчеството на Й. Йовков. В 
нея се развива действието на неговия разказ "Жътваря". През 2005 г. кръчмата е реставрирана 
със средства на общината по проект на Красива България. 

Реалните жители на с. Красен през 2013 г. са 266 души, от които 17 деца и младежи до 18 
години. Публичните сгради в  селото са кметство, училище, детска градина, Православен храм 
„Св. Николай”, Народно читалище „Йордан Йовков - 1896”/в което работи компютърна зала по 
Програма „Глобални библиотеки”/  и Здравна служба. От тях за основен ремонт е сградата на 
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читалището. През последните 5 години в селото са санирани и обновени  сградите на детската 
градина и основното училище. 

На територията на селото има 3 магазина и 1 къмпинг с 20 места за настаняване. В 
Красен функционират: земеделска кооперация, РПК, фурна, земеделски производители и 
арендатори.  

Основното препитание на хората в селото е пенсии, ренти и работна заплата на 
работещите. Здравното обслужване на жителите се извършва от един лекар. Уличната мрежа в 
селото е за асфалтиране на второстепенни улици, няма пътни знаци, необходима е направа на 
тротоари, има нужда и от възстановяване на парка. Основен проблем на селото е  нередовния 
транспорт. 

Традиционният  годишен събор на селото се провежда  на 22 май. 
От 2013 година се постави началото на ежегодни Еньовски събори на родовете и 

традициите „Край язовир Дрян”, които ще се провеждат в края на м. юни  
с. Росица се намира в най-западната част на област Добрич, между селата Красен и 

Лозница, на 5 км от сухопътната граница с Република Румъния (втора гранична зона), 35 км от 
Генерал Тошево и на 59 км от Добрич. Днешното село Росица се състои от махалите Сараджа 
(или Горна Сараджа) и Шах Вели, които възникнали през 16 век като отделни турски чифлици, 
а по-късно села, които носели имената на основателите си. За ранната история на селата има 
малко данни, но от тогава е останал и мюсюлманският гроб-светилище Шах баба в махалата 
Шах Вели. 

През 1882 година в селото е основано училището ОУ „Кирил и Методий“, в който от 
1905 до 1907 година учителства големия български писател Йордан Йовков. Училището е 
действащо до закриването си през 2000 г. В с. Росица действа Народно читалище „Йордан 
Йовков 1941”, реновирано през 2013 г.  със средства по проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, което притежава огромен фонд книги както и Женска 
фолклорна група, носител на много престижни награди. 

През 2013 г. реалните жители на с. Росица са 502 човека, от които 96 са деца и младежи 
на възраст до 18 г.  

Основните обществени сгради в селото – Кметство, Читалище и Здравна служба. 
Сградата на кметството се нуждае от частичен ремонт. През 2013 година сградата на 
читалището е основно обновена по Програмата за развитие на селските райони, но липсва 
сценично оборудване. В селото има 2 магазина за хранителни стоки и 1 барче. Уличното 
осветление, тротоарите, парка и ВиК са в задоволително състояние. 

Основният източник на доход и поминък в селото е земеделието и животновъдство. 
Основни проблеми на Росица са: улиците не са асфалтирани, оградата на парка на селото 

пада и се нуждае от ремонт, липсва параклис. 
Традиционния годишен събор на село Росица се провежда всяка година на 2 юни – Деня 

на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 
с. Кардам  се намира на около 33 км северно от гр. Добрич. Селото се намира на 5 км от 

българо-румънската граница. Разстоянието до съседното село от румънска страна Негру Вода е 
около 12 км. На 37 км. от с. Дуранкулак на брега на Черно море Географско положение: 43° 45' 
с.ш.; 28° 06' и.д.  

Първите сведения за селото са от времето на Османската империя, около XVI в. Селото 
фигурира в турските архиви за вземане на данъци от местното население, което основно е било 
турско. В долната част на сегашното село се е намирало друго - Абдул неби. Впоследствие 
селата променят имената си на Армаанкуюсу (Харманкуюсу) и Небикуюсу. През 50-те години 
на ХХ в селата се казват Кардам и Яснец, и по-късно са обединени под едно име Кардам. 
Първото наименование на Кардам в архивите е Армаган Огли Коюсу. 

В близост до Кардам се намира мястото, където е бил чифликът край границата, за които 
е писал писателят Йордан Йовков. Това е първото село, в което живеят родителите на поетесата 
Дора Габе след пристигането си в България. В селския храм през 1909 г. Дора Габе сключва 
брак с литературния историк Боян Пенев.  

В землището на селото има останки от древно селище. 
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Към 2013 г. жителите на с. Кардам са 986 човека, от които 96 са деца и младежи на 
възраст до 18 г.  

Селото разполага с Кметство, Училище, Детска градина, Православен храм „Света 
Троица”, Здравна служба и Читалище, в което функционират Компютърна зала и Фитнес зала. 
Сградата на кметството се нуждае от ремонт на фасадата и вътре. Сградите на основното 
училище и детската градина са санирани и обновени. В Кардам функционират 6 хранителни 
магазина и 3 заведения. Уличната мрежа, уличното осветление и тротоарите в селото се 
нуждаят от обновяване.  

Основният поминък  на местното население е ренти, работна заплата на работещите и 
пенсии. В селото има земезелски производители и арендатори. 

На територията на Кардам са налични здравна служба, аптека и стоматолог, които 
осигуряват здравно обслужване на жителите на селото. 

Основни проблеми са водоснабдяването и електроснабдяването (променлив ток). 
Село Кардам  има събор на  храмовия празник “Петдесетница”. 
с. Спасово е от най-ранно тракийско време - бронзовата епоха. В района на тракийската 

могила в западната част на селото са намерени монети от римско време - на Юстин I (VI в.) и 
Василий II (Х-XI в.). Намерена е и керамика от ранновизантийската епоха (V-VI в.) и от 
времето на Първата българска държава (IX — XI в.) По времето на турското владичество селото 
е оценено от турските власти от стратигическо значение. По писмени сведения от 1526 г. в 
турския данъчен регистър е записано под името Сюлейманлък. През първата половина на XVI 
в. в селото се заселват турски и татарски семейства. През средата на XIX в. селото има турски 
облик. След освобождението, в селото се заселват отново много българи, дошли основно от 
Котел и от с. Голям Дервент, Ямболско, с което се поставя началото на църковната дейност. 
Със средства, събрани от населението, през 1894 г. е построена църквата „Свети Спас“ - 
солидна каменна сграда и камбанария на три етажа. По време на първата румънска окупация 
богослужението се извършва на български. През периода 1924–1940 г. в нея има румънски 
свещеник. След връщането на Южна Добруджа към България, отново се връща богослужението 
на български от свещеник Кирил. Храм "Св. Възнесение" - с. Спасово 

През 2013 г. реалните жители на с. Спасово са 1 100 човека, от които 300 са деца и 
младежи на възраст до 18 г.  

В селото има няколко обществени сгради: кметство, училище, детска градина, 
Православен храм „Вознесение Господне”, Народно читалище „Отец Паисий – 1897” /в което 
работи компютърна зала по Програма „Глобални библиотеки/ и здравна служба. Сградата на 
ОУ Йордан Йовков и детската градина са санирана и обновени. Читалището се нуждае от 
спешен основен ремонт на таваните в библиотеката и сцената, която всеки момент може да 
пропадне. В с. Спасово има 6 хранителен магазин и 3 заведения. Уличната мрежа в селото е в 
много лошо състояние 

Основният поминък  на хората е земеделието. В селото се развиват предимно земеделски 
дейности по зърнопроизводство от няколко арендатори. Здравно обслужване на жителите на 
селото се осъществява в здравна служба с лекар и зъболекар. Основни проблеми на селото са 
инфраструктурата, ВиК и безработицата. 

Съборът на селото се провежда на храмовия празник Спасовден.  
с. Преселенци се намира на 11 км от гр. Генерал Тошево, на 30 км от гр. Добрич и на 80 

км от гр. Варна и международното летище. Основна забележителност в с. Преселенци е 
Средновековната крепост, при разкопките на която е установено светилище, църква и културен 
пласт от IX век. 

През 2013 г. реалните жители на с. Преселенци са 275 човека.  
Обществените сгради в селото са: кметство, Народно читалище „Нов живот -1941”, 

което се  нуждае от  ремонт на покрива; целодневна детска градина “Слънчо”; основно училище 
”Васил Левски”, чиято сграда е санирана, но физкултурният салон е за ремонт и новопостроен 
православен храм „Св. Георги”.  

В с. Преселенци има 2 магазина, хлебопекарна, механа. Най-близко разположените 
кабинети за лекарска и стоматологчна помощ се намират в съседното село – с. Василево, което 
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се намира само на 5 км югоизточно от с. Преселенци. Най-близката болница се намира в гр. 
Добрич.  

Селото е електрифицирано и водоснабдено. Достъпът до него се осъществява по 
асфалтов път чрез автобусен транспорт. Уличната мрежа и тротоарите се нуждаят от ремонт. 
Основния поминък на населението е земеделие. В селото функцинират фурна, земеделски 
производители и арендатори. 

Най-големите проблеми в селото са високата безработица и здравното обслужване. 
Празникът на с. Преселенци е на 24 май. 
с. Василево се намира на 36 км от град Добрич, на 16 км източно от общинския център - 

град Генерал Тошево и на също толкова разстояние (16 км) от морските градове Каварна и 
Балчик. Селото е с надморска височина 192 метра.   

В близост до селото има следи от много стари селища. В миналото целият район около 
Василево е имало вековни гори и обширни пасища. Това е създало и предпоставки за 
развитието на продуктивно скотовъдство и земеделие. Единственото, което е затруднявало 
живота в този край, както и в цяла Добруджа, е липсата на плитка изобилна вода. Част от 
землището на селото попада в защитената зона Крайморска Добруджа. В изследванията за 
Североизточна България Василево се причислява към селата, новозаселени с българи след 1877 
– 1878 г. До тези години в селото са живяли единствено черкези. Първите българи, заселили се 
в с. Курдуман са от районите на Котел, Сопот, Стара Загора, Голям Дервент, Македонско. 

През 2013 г. жителите на с. Василево са 392 души.  
Публичните сгради в селото са: Детска градина, помещаваща се в сградата на закритото 

през 2008 година училище „Йордан Йовков”, обслужваща деца от съседните села Балканци, 
Средина, Конаре и Великово. Към Народно читалище „Александър Гичев 1907”  работи група 
за автентичен фолклор „Росна китка” и библиотека с богат книжен фонд.  На 2 юни 2013 година 
в селото отвори врати нов православен храм „Св. Еразъм Охридски”. Селото е 
електрифицирано и водоснабдено, техническата инфраструктура се нуждае от обновяване. 
Основните източници на доходи и поминък на населението в селото са пенсии, животновъдство 
и земеделие. 

Празникът на селото  е на 2 юни. 
 с.  Люляково се намира на 5 км от Генерал Тошево на пътя за град Каварна. 

 Според поверие преди много години на мястото на селото две турски сватби се срещат и 
се избиват един друг поради лошата поличба, която носи срещата между две булки. На мястото 
на тази ужасна сцена са поникнали люлякови дръвчета и са образувала една красива люлякова 
местност, от където и произлиза името на селото.  

До 90 - те години на 20 век в селото се е намирала една от най големите овощни градини 
в Община Генерал Тошево, а така също и голям кравекомплекс, където са работили жителите 
на селото. В селото е имало и училище, което е функционирало до 2004 г. и в момента е 
сградата се руши. През 2013 г. жителите на Люляково са 772 човека.  

Обществените сгради в Люляково са кметство, детска градина, която е санирана и 
обновена, кметство и Народно читалище „Йордан Йовков – 1943”, което спешно се нуждае от 
основен ремонт. На 29 юни 2013 година в Люляково отвори врати нов Православен храм 
„Св.Св. Петър и Павел”. Стадионът в селото има  нужда от ремонт и поддръжка. В селото 
функционират 1  магазин и 1 кафене. В с. Люляково функционират няколко икономически 
единици: фурна, кооперация, арендатори, ЗП, търговски дейностти, които създават основният 
брой работни места за местното население. Основен източник на доход и поминък в селото е 
земеделието. Най-големи проблеми на селото са безработицата и липса на подкрепа на 
дребните животновъди.  

Празникът на селото е на 6 май – Гергьовден. 
Състоянието на останалите села в община Генерал Тошево е сходно с анализираните по-

горе големи села. Проблемите, които са идентифицирани са свързани най-вече с високата 
безработица, липсата на възможности за заетост и работни места, лошото състояние на 
инфраструктурата, най-вече водопроводна и улична мрежа. Наличие на свободен общински 
сграден фонд, за който няма средства за поддръжка и е оставен да се руши. Населението в 
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някой села има преблеми с достъпа до здравни и социални услуги. Голяма част от сградите на 
кметствата се нуждаят от ремонт. Същото е състоянието на здравните служби, на някой 
читалища, църкви и джамии. Площадите на повечето села се нуждаят от благоустрояване. В 
селата с повече млади хора е необходимо да се изградят детски и спортни площадки, да се 
осигури Интернет и да се оборудват компютърни зали към читалищата. 

1.4.3. Жилищен фонд, домакинства и семейства 
По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. жилищните сгради в община 

Генерал Тошево са 8265, а общият брой жилища е 9172. Полезната жилищна площ в общината 
е 654519 кв.м. 

Около 66% от жилищните сгради (5443 броя) са постоянно обитавани, 2743 сгради са 
необитавани, а 79 се обитават само сезонно.  

Обществено водоснабдени са 98% от обитаваните жилищни сгради в Генерал Тошево 
(при средно за страната 96%). Собствен водоизточник ползват 1% от сградите, 0,46% имат и 
обществено водоснабдяване и собствен водоизточник и само 20 сгради не са водоснабдени. 

С обществена канализация са свързани 21% от обитаваните жилищни сгради в Генерал 
Тошево, около 8,4% са свързани с изгребни ями, 17% ползват септични ями или други 
пречиствателни съоръжения. Най-голям относителен дял имат жилищните сгради, които 
ползват попивни ями - 50%. В 3% от жилищните сгради няма изграден достъп до канализация 
и/или ями. 

Таблица 6: Жилищни сгради по период на построяване в Генерал Тошево 
Общо До края на 

1949 г. 
1950 – 
1959 г 

1960 – 
1969 г. 

1970 – 
1979 г. 

1980 – 
1989 г. 

1990 – 
1999 г. 

2000 – 
2011 г. 

8265 1177 3368 2304 627 409 221 159 
Национален статистически институт 

 
Жилищният сграден фонд в населените места на общината е остарял и амортизиран в 

голямата си част. Около 90% от жилищните сгради са построени преди 1970 година. За периода 
2000-2011 г. в общината са построени само 159 нови жилищни сгради. 

Около 89% от сградите в Генерал Тошево са масивни, 0,27% са стоманобетонни-
едропанелни, а останалите са с друг вид конструкция.  

 По показателя на НСИ „Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, 
сателитна антена, компютър и достъп до интернет”, данните за община Генерал Тошево са: 

- Кабелна телевизия има в 1 130 жилища и достъп имат 3 159  лица; 
- Сателитна антена е поставена на 3 250 жилища и достъп имат 8 964 лица; 
- Компютри има в 1 553 от жилищата и осигуреността е за 5 333 лица; 
- Достъп до Интернет имат 1 451 жилища и съответно 4 964 лица. 

По данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г., в населените места 
на община Генерал Тошево има 6 224 домакинства и 4 408 семейства, като средният брой 
членове на едно домакинство е 2,4 човека, а на едно семейство е 2,7 човека.  

Едночленните домакинства в общината са 1951. В 4222 домакинства живеят повече от 
едно семейства на родствени лица. Домакинствата-семейства в община Генерал Тошево са 
3218. Около 47% от семействата са без деца под 18 години. В 31% от семействата има само 
едно дете, в 19% - две деца и в 3,5% - три и повече деца.  

1.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера 
1.5.1. Демографска характеристика  

В община Генерал Тошево има демографската криза и през последните години тя се 
задълбочава. Влияние върху демографското развитие на общината оказват световните и 
национални демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, 
както и специфичните - увеличена смъртност и интензивна емиграция.  

В резултат на тези процеси населението на общината намалява и застарява ежегодно. 
Динамиката показва трайна тенденция на намаление на населението (с около 17% за последните 
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6 години) или с 2 951 души през 2012 спрямо 2007 г. По данни от преброяването към 01.02.2011 
г. населението на община  е 15 097 души, а към края на годината намалява до 14 847 . През 2012 
г. в общината живеят вече 14 609 души, 49% от които мъже. 

Таблица 7: Население в община Генерал Тошево по пол и местоживеене 2007 - 2012 г. 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всичко 17 560 17 171 16 714 16 276 14 847 14 609 
Мъже 8 673 8 474 8 229 8 019 7 311 7 219 
Жени 8 887 8 697 8 485 8 257 7 536 7 390 
В градовете 7 350 7 258 7 130 6 976 6 840 6 763 
В селата 10 210 9 913 9 584 9 297 8 007 7 846 

Източник: Национален статистически институт 
По признака пол структурата на населението е сравнително балансирана. Мъжете през 

2012 г. са със 171 по-малко от жените. Градското население е 46%, а в селата живеят 54% от 
жителите на община Генерал Тошево. 

Таблица 8: Население под, във и над трудоспособна възраст към 01.02.2011 г. 
 

Общо Град Село 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
Общо 15 097 7 465 7 632 6 928 3 432 3 496 8 169 4 033 4 136 

Под трудоспособна3 1 959 1 012 947 808 416 392 1 151 596 555 

В трудоспособна4 8 376 4 602 3 774 4 273 2 306 1 967 4 103 2 296 1 807 

Над трудоспособна5 4 762 1 851 2 911 1 847 710 1 137 2 915 1 141 1 774 

           Източник: Национален статистически институт 
През 2011 г. под трудоспособна възраст е 13% от населението на община Генерал 

Тошево. Възрастните над трудоспособна възраст са 4 762 души или 32% от населението. Около 
55% е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  

Таблица 9: Население в община Генерал Тошево по възрастови групи и пол към 01.02.2011 г.  (брой) 
 Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70+ 

Общо 15 097 1 232 1 350 1 530 1 705 1 995 2 134 2 624 2 527 
Мъже 7 465 650 672 871 896 1 068 1 068 1 202 1 038 
Жени 7 632 582 678 659 779 927 1 066 1 422 1 489 

Източник: Национален статистически институт 
Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата в 

активна трудова възраст между 30 и 59 години - 39%, следвани от възрастните на 60 и повече 
години, които са 34% от населението, а децата и младежите до 29 години са 27%. (Таблица 9) 

Икономически активните лица в общината са 41% или 5 467 души от населението на 15 и 
повече години по данни от последното преброяване. От икономически активните лица заети са 
4 171  души, останалите са безработни, които активно търсят работа. Пенсионерите заемат 
значителен относителен дял - 39% или 5 118 души от населението на 15 и повече години в 
Генерал Тошево. 

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 45% от 
населението на община Генерал Тошево (6 722 души) са семейни – женени/омъжени, близо 
4,9% са разведени (733 души), около 14% са със статут на вдовец или вдовица. Несемейните са 
36% от населението, като се приспадне групата на децата и младежите до 19 години (2 573 деца 
и младежи), делът на несемейните хора в община Генерал Тошево е 19% от общото население. 
Според резултатите от Пребряване 2011 г., 8,7% или 1 310 души от населението живее в 
                                                
3 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 
4 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години. 
5 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години. 
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условия на съжителство без брак. Това са около 24% от юридически несемейните лица, като 
повече от половината от тях (70% или 923 души) са във възрастовата група между 20 и 45 
години. 

Таблица 10: Население на 7 и повече години в община Генерал Тошево по образование към 01.02.2011г. 
Община, 

Местоживеене 
 

Общо Висше 
образование 

Средно 
образование 

Основно 
образование 

Начално  
образование 

Незавършено 
начално 

Никога не 
посещавали 

училище 
Дете 

Генерал 
Тошево 

14 237 1 118 4 580 4 996 2 252 886 375 30 

в града 6 602 845 2 864 1 779 714 319 74 7 

в селата 7 635 273 1 716 3 217 1 538 567 301 23 

Източник: Национален статистически институт 
 
Данните в Таблица 10 показват, че 32% от населението на община Генерал Тошево на 7 и 

повече години е със средно образование, а 35% с основно образование. Само начално 
образование имат 16% от жителите на общината, с незавършено начално са 6%, а 375 души 
(съответно 74 в града и 301 в селата) никога не са посещавали училище и са напълно 
неграмотни. Броят на висшистите в общината е 1 118 или около 8% от населението, от тях 76% 
в града и 24% в селата. 

Таблица 11: Население в община Генерал Тошево по етническа принадлежност към 01.02.2011г. 

 
 

Общо 

Лица, 
отговорили на 

въпроса за 
етническа 

принадлежност 

Етническа група 
Не се 

самоопре-
делям българска турска ромска друга 

15 097 14 032 10 619  1 270 1 811 233 99 
Източник: Национален статистически институт 

 
По признака етническата принадлежност 76% от анкетираните жители на община 

Генерал Тошево се самоопределят като българи,  13%  като роми, 9% са се самоопределили 
като турци и 233 души са посочили друга етническа принадлежност. От  всички анкетирани 0,7 
% на са определили етническата си принадлежност. 

    Таблица 12: Естествен прираст на населението на община Генерал Тошево 2007-2012 г. 

Година 
Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 144 82 62 332 185 147 -188 -103 -85 
2008 148 79 69 341 205 136 -193 -126 -67 
2009 139 76 63 375 210 165 -236 -134 -102 
2010 119 56 63 338 181 157 -219 -125 -94 
2011 131 65 66 362 203 159 -231 -138 -93 
2012 99 53 46 336 170 166 -237 -117 -120 

Източник: Национален статистически институт 
 
Естественият прираст на населението на община Генерал Тошево за изследвания период 

е отрицателен, като се увеличава от минус 188 души през 2007 г. на минус 237 души през 2012 
г. Тенденциите на ниска раждаемост и висока смъртност са трайни и са причина за 
отрицателния естествен прираст. 

Средно годишният брой на живородените деца в общината през периода е 130. Средната 
смъртност в Генерал Тошево за изследваните 6 години е 347 човека годишно. 

Механичният прираст на населението също е отрицателен и оказва незначително 
влияние на демографската криза през последните години. Увеличава се от минус 178 лица през 
2007 на минус 221 лица през 2009 г. , след което намалява и през 2012 г. е минус 1 човек.  



Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2014 – 2020 г.  
 

 26

В резултат на миграция населението на общината намалява с около 145 души 
средногодишно. 

Таблица 13: Заселени, изселени и механичен прираст в община Генерал Тошево 2007-2012 г. 

Година Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
2007 357 171 186 535 257 278 -178 -86 -92 
2008 322 151 171 518 224 294 -196 -73 -123 
2009 311 154 157 532 265 267 -221 -111 -110 
2010 321 162 159 540 247 293 -219 -85 -134 
2011 219 100 119 275 135 140 -56 -35 -21 
2012 241 119 122 242 94 148 -1 25 -26 

Източник: Национален статистически институт 
 
Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Генерал 

Тошево през 2012 г. е намаляло с 238 души.  
 

1.5.2. Пазар на труда – заетост и безработица  
Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица. 

Основните проблеми на община Генерал Тошево в сферата на заетостта и безработицата са: 
спад на заетостта, поради намаляване търсенето на работна сила, високо равнище на 
безработицата, висок дял на продължително безработните и лицата с ниско образование, без 
специалност и професия.  

По данни на НСИ от последното преброяване – 01.02.2011 г. икономически активните 
лица в община Генерал Тошево наброяват 5467 души. Коефициентът на икономическа 
активност е 41% (съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и 
повече навършени години). Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица 
и населението на 15 и повече навършени години) за община Генерал Тошево е 32%.  

Причините за сравнително ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в 
общината са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между 
професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането на 
икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в 
райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове) и на подотраслово 
ниво (за някои професионални тенденции и професии).  

Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации и професии е 
характерно за следните групи: незавършилите училище, млади хора, без трудов стаж, 
завършващи средно и/или висше образование и тези без или с много ниско ниво на 
професионална квалификация. Постепенно нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка, 
свързани с въвеждането и използването на нови производствени, информационни и 
комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани кадри предпочитат да 
напуснат родните места и да работят в големите български градове или в чужбина. 

 
Таблица 14: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Генерал Тошево  

(2007-2012 г.) 
Показател 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой регистрирани лица 1486 1181 1563 1533 1414 1490 
Жени 839 710 812 842 761 798 
Мъже 647 471 751 691 653 692 
Равнище на безработица (%) 18,05 14,34 18,98 18,62 26,16 25,57 

                                        Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Генерал Тошево 
 
Равнището на безработица в община Генерал Тошево е изключително високо през целия 

анализиран период от 2007 г. до 2012 г., със стойности над средните за област Добрич и за 
страната. В рамките на анализирания период безработицата се увеличава със 7 пункта и 
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половина - от 18,05% през 2007 на 25,57% през 2012 г. За сравнение равнището на безработица 
за страната през 2012 г. е 11,4 %, а за  област Добрич (13,9%). Този проблем налага работа по 
много програми и мерки за насърчаване на заетостта и осигуряване на работни места за 
стабилизиране пазара на труда в общината. 

Броят на регистрираните безработни в общината е най-малък през 2008 г. – 1181 лица, а 
най-голям през 2009 г. – 1563 лица. За анализирания период съотношението на безработните 
жени и безработните мъже е сравнително балансирано. Относителният им дял през 2012 г. е 
46% безработни мъже и 54% или 798 безработни жени. (Таблица 14 и Фиг.3) 

Фиг. 3: Динамика на безработицата в община Генерал Тошево 2007-2012 г. 
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Генерал Тошево 
 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата имат лицата 
над 45-годишнна възраст (около 44% за 2012 г.). Безработните на възраст между 30 и 45 години 
са 34%. Младите хора между 20 и 30 години са 21% от безработните, а 31 лица са на възраст до 
19 г. 

  Таблица 15: Безработица в община Генерал Тошево по възрастови групи за 2007-2012 г.  
Възрастови групи 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 - до 19 г. 52 36 60 36 30 31 
 - от 20 до 24 г. 129 88 147 116 119 128 
 - от 25 до 29 г. 148 99 156 141 173 182 
 - от 30 до 34 г. 186 144 183 179 158 171 
 - от 35 до 39 г. 160 115 158 171 164 172 
 - от 40 до 44 г. 144 112 162 172 155 157 
 - от 45 до 49 г. 160 140 166 161 139 145 
 - от 50 до 54 г. 196 141 179 179 153 166 
 - над 55 г. 311 306 352 378 323 338 
Общо 1486 1181 1563 1533 1414 1490 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Генерал Тошево 
За периода 2007-2012 г. в община Генерал Тошево, най голям относителен дял имат 

безработните с основно и по ниско образование. През 2012 г.– 71% от безработните в Генерал 
Тошево са с основно и по ниско образование, 22% са висшисти, а 99 лица или 6,6% от 
регистрираните безработни лица са със средно образование. 

Таблица 16: Безработица в община Генерал Тошево по образование за 2007-2012 г. 
Образование 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Висше 284 196 360 347 298 333 
Средно 67 57 105 100 88 99 
Основно и по-ниско 1135 928 1098 1086 1028 1058 

Общо 1486 1181 1563 1533 1414 1490 
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Генерал Тошево 
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Броят на регистрираните продължително безработни лица в община Генерал Тошево за 
периода 2007-2012 г. се променя колебливо. През 2009 г. продължително безработните лица 
намаляват с 417 на 522 лица, спрямо 2007 г., когато са 939 лица. През 2010 г. продължително 
безработните лица се увеличават и достигат 751 лица, след което намаляват и през 2012 г. има 
684 безработни лица. Относителния дял на продължително безработните, спрямо общия брой 
регистрирани безработни  лица   през 2012 г. е  46 %.  

Таблица 17: Брой регистрирани продължително безработни лица в община 
 Генерал Тошево за периода 2007-2012 г. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Продължително 
безработни лица 939 535 522 751 701 684 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Генерал Тошево 

Възможностите за намиране на работа в община Генерал Тошево са ограничени. 
Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка. Заетост се осигурява 
основно чрез различните национални програми и мерки на пазара на труда. В публичния сектор 
трудно се освобождават места и там възможностите са изключително ограничени по отношение 
намиране на работа. В последните години общината участва активно в редица национални 
програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване 
на заетост и доходи за населението. 

По данни на ДБТ – Генерал Тошево за периода 2007-2012 г. в община Генерал Тошево:  
 чрез посредничество на БТ са започнали работа 5368 лица в т. ч.: 

- по мерки 295 лица; 
- по програми 2619 лица; 
- на първичния пазар 2454 лица. 

 по регионални програми за заетост са устроени 57 безработни лица; 
 са открити 56 нови работни места чрез наемане на безработни за придобиване на 

квалификация, чрез стажуване и чиракуване. 
 са заети 803 продължително безработни лица;  
 са устроени на работа 71 лица с намалена работноспособност; 
 621 безработни лица  до-29 г. са включени в програми, мерки и започнали работа на 

свободния (първичен) пазар. 
Приоритетите в заетостта и безработицата в община Генерал Тошево са взаимосвързани 

и се отнасят до съживяване на района, повишаване на икономическата активност, привличане 
на инвестиции, осигуряване на заетост, насърчаване на алтернативната заетост, намаляване на 
безработицата, задържане и повишаване качеството на човешките ресурси. 

 
1.5.3. Образование 

Училищната структура и мрежа в община Генерал Тошево е оптимизирана и съобразена 
с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и 
европейски стратегии за развитие на образованието. 

Училища 
Образователната система в община Генерал Тошево осигурява общообразователната и 

професионалната подготовка на учащите се. Мрежата от училища в общината включва основни 
училища, едно средно общообразователно училище и една професионална гимназия.. За 
получаване на средно образование на учениците се налага да пътуват до гр. Генерал Тошево 
или до друг по-голям град.  

В община Генерал Тошево се наблюдават следните проблеми: увеличава се броят на 
децата, които напускат училище без да завършат задължителното основно образование, запазва 
се и високият брой на трайно не посещаващите училище деца поради социални и семейни 
причини. Налице са проблеми със задържането на подлежащи на задължително обучение деца. 
Необходимо е да се работи с родителите и децата от етнически произход за повишаване 
образователното ниво и квалификацията им. 
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Училищната мрежа в община Генерал Тошево се състои от 1 държавно и 6 общински 

училища – 1 СОУ и 5 основни, както следва: 
 ПГ по по земеделие “Тодор Рачински” - гр. Ген. Тошево; 
 СОУ „Никола Йонков Вапцаров”, град Генерал Тошево; 
 ОУ „Христо Смирненски”, град Генерал Тошево; 
 ОУ “Христо Ботев”, с.Кардам; 
 ОУ “Йордан Йовков”, с.Спасово; 
 ОУ “Васил Левски”, с.Преселенци; 
 ОУ “Йордан Йовков”, с.Красен. 

 Към настоящия момент всички 6 общински училища са средищни, а 2 от тях ОУ 
„Йордан Йовков” с. Спасово и ОУ “Йордан Йовков” с. Красен са със статут на защитено 
училище.  

Таблица 18:  Училища в община Генерал Тошево за учебната 2012/2013 г. (брой) 
Показатели Ученици Паралелки Персонал 

СОУ 
„Н.Й.Вапцаров”гр.Генерал 
Тошево 

316 15 39,5 

ОУ „Хр.Смирненски” 
гр.Генерал Тошево 358 16 44,5 

ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам 88 8 16,5 
ОУ „Й.Йовков” с.Спасово 115 7 20 
ОУ „В.Левски” 
с.Преселенци 97 8 17 

ОУ „Й.Йовков” с.Красен 93 6 15,5 
Общо: 1067 60 153 

Източник: Община Генерал Тошево 
През учебната 2012/2013 г. в община Генерал Тошево има 1067 ученика в 60 паралелки и 

153 души педагогически и непедагогически персонал в училищата. 
В общината има 2 общински обслужващи звена – Ученическо общежитие и Център за 

работа с деца, в които са обхванати общо 100 преподаватели и 750 ученици. 
В Генерал Тошево е въведено специализирано компютърно обучение,  на 100 ученика 

има 10 компютъра, съответно 10 интернет места. 
За модернизация на материално техническата база на образователната система в 

общината за периода 2007-2012 г  са направени инвестиции за 2 807 115,00 лева. Сградният 
фонд на всички училища е в сравнително добро състояние. Въпреки това повечето физкултурни 
салони и открити спортни площадки в училищата се нуждаят от ремонт и преоборудване. 

Поради отдалеченост от средищните училища и детски градини се налага ежедневно да 
се извозват над 400 деца и ученици. За още по-добро извършване на транспротна са необходими 
пет нови автобуса. 

Детски градини 
На територията на общината функционират тринадесет детски заведения, от които 

дванадесет целодневни детски градини и две обединени детски заведения: 
 ОДЗ “Пролет”,  град Генерал Тошево; 
 ОДЗ “Радост”, град Генерал Тошево; 
 ЦДГ “Първи юни”, град Генерал Тошево; 
 ЦДГ “Дъга”, с. Кардам; 
 ЦДГ “Слънчо”, с. Преселенци; 
 ЦДГ “Дора Габе”, с. Пчеларово; 
 ЦДГ, с. Спасово; 
 ЦДГ, с. Петлешково; 
 ЦДГ, с. Присад; 
 ЦДГ, с. Йовково; 
 ЦДГ, с. Василево; 
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 ЦДГ, с. Красен; 
 ЦДГ, с. Люляково. 

 През периода 2007-2013 г. в община Генерал Тошево има две закрити детски заведения - 
ЦДГ с. Росица и ЦДГ с. Чернооково.Предстои закриване на ЦДГ-с.Йовково. 

 
Таблица 19: Детски градини в община Генерал Тошево  за учебната 2012/2013 г. 

Показатели Деца Групи Персонал 
ОДЗ "Пролет" 97 5 23 
ОДЗ "Радост" 83 3 12 
ЦДГ "Първи юни" 79 4 17 
ЦДГ с. Присад 20 1 4 
ЦДГ с. Петлешково 20 1 3 
ЦДГ с. Люляково 16 1 4 
ЦДГ с. Преселенци 18 1 4 
ЦДГ с. Василево 24 1 4,5 
ЦДГ с. Спасово 31 1 4 
ЦДГ с. Чернооково 12 1 3,5 
ЦДГ с. Йовково 13 1 3,5 
ЦДГ с. Кардам 21 1 4 
ЦДГ с. Росица 8 1 3 
ЦДГ с. Красен 14 1 4 
ЦДГ с. Пчеларово 25 1 4 
Общо: 481 24 86 

Източник: Община Генерал Тошево 
 В община Генерал Тошево за учебната 2012/2013 г. в детските заведения има 481 деца в 
24 групи и 86 души персонал. 

  Сградният фонд на всички детски градини е в  много добро състояние. Със средства на 
европейски проекти или от общинския бюджет са направени подобрения по сградите – подмяна 
на дограми, саниране и топлоизолация, ремонт и подмяна на отоплителни инсталации. Остава 
проблемът със състоянието на детските площадки, които не отговарят на стандартите и 
изискванията за безопасност. 

Наличният свободен сграден фонд на закрити училища и детски градини в община 
Генерал Тошево към 2013 г. по населени места е следният: 
 с. Чернооково -  ЦДГ , считано от 15.09.2013 г.; 
 с. Росица – ЦДГ ,ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”; 
 с. Василево- ОУ ”Йордан Йовков”, детската градина използва част от сградата; 
 с. Житен-  ЦДГ,  ОУ”Отец Паисий”; 
 с. Снягово –ЦДГ; 
 с. Петлешково – ОУ ”Н.Вапцаров” –нова и стара сграда; 
 с. Йовково –ЦДГ/след м.XІ.2014г/ 

Този свободен сграден фонд е общинска собственост и ресурс, за който трябва да се 
търсят форми на публично-частни партрьорства за стопанисването и използването му за 
различни социални или икономически дейности. 

 
1.5.4. Здравеопазване 

Здравното и медицинско обслужване на населението в общината до 2012 г. се 
осъществява от две общински здравни заведения - МБАЛ „Бялата лястовица”, „Медицински 
център-І Генерал Тошево” и ЦСМП. С решение на Общински съвет и съгласно реформите в 
здравеопазването МБАЛ „Бялата лястовица” е закрита, а дейността на МЦ се разширява и се 
прави основен ремонт с ново оборудване и обособяване на модерен стационар с 10 легла за 
лежащо болните. След приключване на ремонта персоналът на МЦ ще бъде 28 души. 

Болничната помощ на населението ще се осъществява от МБАЛ в гр. Добрич. 
Доболничната медицинска помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари (ОПЛ), 
индивидуални практики за специализирана медицинска помощ (ИПСМП), практики за 
първична медицинска помощ по дентална медицина (ППМПДМ). 
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Таблица 20:  Доболнична помощ в община Генерал Тошево за периода 2007-2012 г. 
Показатели ОПЛ ИПСМП ППМПДМ 
2007 - - - 
2008 13 3 9 
2009 14 2 9 
2010 13 2 9 
2011 13 1 8 
2012 13 2 9 

Източник: РЗИ-Добрич 
Към 2013 г. доболничната дейност се осъществява от 1 медицински център, 1 филиал за 

спешна медицинска помощ, 13 общопрактикуващи лекари, 2 индивидуални практики за 
специализирана медицинска помощ  и 9 индивидуални практики по дентална медицина. 

На територията на общината има регистрирани 13 практики на общопрактикуващи 
лекари (ОПЛ), като 7 от тях са в град Генерал Тошево, а 6 в селата: Кардам, Спасово, Красен, 
Василево, Пчеларово и Житен. 

Регистрирани са общо 9 практики на лекари по дентална медицина – като 7 са в град 
Генерал Тошево, а 2 в селата: Спасово и Кардам. 

Индивидуалната практика за специализирана медицинска помощ към 2013 г. е само една 
- Амбулатория за СМП по АГ със специалист акушер-гинеколог. 
      Към момента в „Медицински център І – Генерал Тошево“ ЕООД работят 15 специалисти 
по следните медицински направления: Акушер-гинеколог- 2; Невролог -  1; Психиатър- 1; 
Кардиолог-  1; Педиатър-  1; Отоларинголог- 1; Дерматовенеролог- 1; Хирург-  1; Вътрешни 
болести- 1; Ортопед- 1; Клинична лаборатория-  1; Рентгенолог- 1; Физиотерапевт- 1; 
Офталмолог- 1.                         
 На територията на общината действат здравни служби в 8 населени места, или както 
следва в селата: Пчеларово, Василево, Кардам, Житен, Росица, Спасово, Красен, Преселенци. 
Здравните служби са общински сграден фонд, който е в лошо състояние и се нуждае от основен 
ремонт. 
 Ученическото здравеопазване в общината се осигурява от 21 медицински кабинета и се 
обслужва от 16 медицински специалисти.  

Таблица 21: Медицински кадри в община Генерал Тошево за периода 2007-2011 г. (брой) 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Лекари 31 28 29 14 13 
Стоматолози 9 8 7 6 8 
Медицински специалисти по "Здравни грижи" и лица, 
завършили медицински колеж" 47 50 45 25 14 

Източник: ТСБ-Добрич 

 За периода 2007-2011 г. броят на лекарите в общината е намалял с 18 на 13 през 2011 г, 
спрямо 2007, когато са 31. Стоматолозите запазват относително постоянен брой и през 2011 г. 
те са 8. Медицинските специалисти по "Здравни грижи" и лица, завършили медицински колеж" 
намаляват повече от три пъти и през 2011 г. са само 14, спрямо 2007 г. когато са 47. 
 Общата заразна заболевяемаст в общината за анализирания период е 422 бр., като най-
голям брой са заболелите от варицела, морбили, чревни инфекции, гастроентерит, ентероколит, 
хепатит. 

От социално- значимите заболяванията сред населението, водещи най- често до летален 
край в регион Добрич по данни на Статистическото бюро- гр. Добрич, са болестите на органите 
за кръвообращение (8 души на 1000 или 1870 души на година). Тревожна е динамиката на 
нарастване на злокачествените образувания (2 души на 1000 или 470 души на година). 
 По данни от РЗИ-Добрич за периода 2007-2012 г. в община Генерал Тошево: 
 има 769 раждания; 
 са извършени 572 аборта; 
 има 11 случая на детска смъртност. 
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Независимо от заявените принципи на достъпност и равнопоставеност на 
здравноосигурените лица при получаване на медицинска помощ, населението на малките и 
особено на отдалечените населени места среща сериозни трудности при осигуряването й. 

 
1.5.5. Социални дейности и услуги 

На територията на общината от 1980 година функционира Домашен социален патронаж. 
Социалната услуга ДСП е насочена предимно към хората в пенсионна възраст, хора с 
увреждания, ветерани от войните и военноинвалиди. Към момента се обслужват 300 /триста/ 
лица, от тях 45 /четиридесет и пет/ лица с увреждания, 3 /трима/ ветерани от войните, 3 /трима/ 
военноинвалиди и военноползватели. Обслужваните лица са от 22 /двадесет и две/ населени 
места. Община Генерал Тошево разполага с модерна, добре обзаведена кухня и кухненско 
оборудване  както и 5 /пет/ броя специализирани леки автомобили за разнос на храната 

Домашен социален патронаж предлага следните видове услуги: доставка на храна по 
домовете, поддържане на лична и битова хигиена, закупуване на хранителни продукти и вещи 
от първа необходимост, заплащане на ел.енергия, вода и телефон, закупуване на лекарства, 
съдействие при снабдяване с технически помощни средства, медицински прегледи, при 
изготвяне на документи за ТЕЛК, за настаняване в Дом, административни услуги, поддържане 
на социални контакти и др. 
 Управленския персонал в социалната сфера към община Генерал Тошево се намира в 
сградата на общинска администрация в гр.Генерал Тошево. 
 От 2009 г. община Генерал Тошево чрез Домашен социален патронаж предоставя 
услугата „Обществена трапезария” по проект, с капацитет 90 /деветдесет/ бенефициенти. 
Услугата се финансира от  фонд „Социална закрила” към МТСП. 
 От 2010 година община Генерал Тошево предоставя социалната услуга „Личен асистент” 
по проект „Подкрепа за достоен живот” по ОП”РЧР” в шест населени места на 23 /двадесет и 
три/ лица, които са в невъзможност да се обслужват. 
 От януари 2013 година община Генерал Тошево предоставя социалната услуга „Личен 
асистент”, „Социален асистент” и „Домашен санитар”  по проект към схема „Помощ в дома” – 
ОП „РЧР” чрез Звено за услуги в домашна среда на 100 /сто/ потребители в 14 /четиринадесет/ 
населени места. Бенефициентите на услугата са пълнолетни лица, с ТЕЛК 50 и над 50% , 
възрастни, тежко болни и самотни хора. 
 В помещения на първия етаж в сградата на Медицински център – Генерал Тошево 
предстои обособяване на приют за бездомни лица с капацитет 12 /дванадесет/ места.  

В община Генерал Тошево функционират 18  клуба на пенсионера, 1 клуб на инвалида и 
1 клуб на пенсионирания учител, развиващи дейност съответно в: 
 гр. Генерал Тошево : 

- Клуб на пенсионера № 1 и № 2 – 2 бр. 
- Клуб в квартал Пастир – 1 бр. 
- Клуб на инвалида – 1 бр. 
- Клуб на пенсионирания учител – 1 бр. 
- Клубове на пенсионера в: 
 с. Кардам – 1 бр. 
 с. Спасово – 1 бр.; 
 с. Василево – 1 бр. 
 с. Изворово – 2 бр. 
 с. Люляково – 1 бр. 
 с. Житен – 1 бр. 
 с. Красен – 1 бр. 
 с. Преселенци – 1 бр. 
 с. Пчеларово – 1 бр. 
 с. Чернооково – 1 бр. 
 с. Дъбовик – 1 бр. 
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 с. Присад – 1 бр 
 с. Росица – 1 бр. 
 с. Равнец – 1 бр 

Общината има разработена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 
периода 2011-2015 г., в която са заложени следните приоритетни направления: 
 Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване 

на социалното изключване и изолация; 
 Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и 

лица в неравностойно положение;  
 Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот. 
По отношение  на услугите и наличието на многобройни рискови групи в Община Генерал 

Тошево се наблюдават недостатъчно налични социални услуги, които да задоволят 
необходимите потребности: 
 На територията на общината липсват социални услуги за деца; 
 Голям е броят на чакащите за настаняване в специализирани институции за възрастни и 

хора с увреждания; 
 Липсват услуги от резидентен тип за възрастни с увреждания; 
 Липсват развити услуги в семейна среда, като Дневен център за възрастни с увреждания 

и Център за социална рехабилитация и интеграция; 
 Най-развитата услуга в общността за възрастни хора е Домашният социален патронаж, 

който би могъл да разшири обхвата на дейностите за подобряване на социалната 
подкрепа на потребителите, чрез включване на мобилни екипи за лица ползващи 
услугата в отдалечените населени места. 

Социалните услугите включват предимно превантивни услуги и мерки, предоставяни чрез 
Домашния социален патронаж. 

Предвижда се в следващия планов период да се създадат следните социални услуги:  
Включване на  мобилни екипи към Домашен социален патронаж; Дневен център за възрастни 
хора; Дневен център за деца с увреждания; Център за обществена подкрепа: Център за социална 
рехабилитация и интеграция; Защитено жилище и Дом за стари хора, с отделение за лежащо 
болни. 

  

1.5.6. Култура и културни дейности 
Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на 

населението. В община Генерал Тошево основните културни дейности са: читалищна, 
библиотечна и религиозна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура.  
 На територията на общината функционират 22 народни читалища, които са едни от 
основните културно-просветни средища: 

1. НЧ “Светлина -1941”, град Генерал Тошево; 
2. НЧ  „Пробуда -1941”, с. Кардам; 
3. НЧ „Отец Паисий -1897”, с. Спасово; 
4. НЧ „Йордан Йовков -1896”, с. Красен; 
5. НЧ „Св.Св.Кирил и Методий -1897”, с. Пчеларово; 
6. НЧ „Съединение -1943”, с. Изворово; 
7. НЧ  „Йордан Йовков -1943”, с. Люляково; 
8. НЧ “Дора Габе -1940”, с. Дъбовик; 
9. НЧ „Христо Ботев -1908”, с. Житен; 
10. НЧ „Александър Гичев-1907”, с. Василево; 
11. НЧ „Нов живот - 1941”, с. Преселенци; 
12. НЧ „Стефан Караджа -1942”, с. Малина; 
13. НЧ „Стефан Караджа -1941”, с.Чернооково; 
14. НЧ  „Йордан Йовков -1941”, с. Росица; 
15. НЧ „Иван Вазов -1946”, гр. Генерал Тошево, кв.Пастир; 
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16. НЧ „Христо Ботев -1942”, с. Рогозина; 
17. НЧ  „Йордан Йовков -1942”, с.Йовково; 
18. НЧ „Наука -1940”, с. Зограф; 
19. НЧ „Васил Левски -2007”, с. Сноп;  
20. НЧ “Калина -1965”, с. Калина; 
21. НЧ „Стефан Караджа -1942”, с. Балканци; 
22. НЧ „Тодор Рачински – 2011” с. Петлешково 
В читалищата се  създават възможности за съхраняване на културните обичаи и 

традиции, в тях основно се развива библиотечна дейност и любителско художествено 
творчество. В читалищата редовно се провеждат театрални постановки и концерти. 

Община Генерал Тошево ежегодно се провежда  културни прояви, чиито организатори 
са Общината и народните читалища: Общински фолклорен празник “Цветница”, Добруджански 
фолклорен събор “Богородица”, Великденско Добруджанско надсвирване, Празници на хумора, 
Седмица на детската книга и изкуствата за деца, Празници на гр.Генерал Тошево, Национален 
конкурс за млади изпълнители “Иван Георгиев”, Национален литературен конкурс за млади  
поетеси “Дора Габе”, Фестивал на градската песен „Подари ми море”, Събор на преселените от 
северна Добруджа българи в с. Дъбовик, Еньовски събор на родовете и традициите „Край 
язовир Дрян” в с. Красен, , “Йовкови празници”, Празници на хляба, житото и Добруджа в с. 
Спасово, Фолклорни събори в с. Пчеларово, с. Зограф, с. Сноп и др.Съставите към читалищата 
се представят успешно на редица национални и регионални конкурси.  

 Активна дейност в областта на културата развиват и 18 клубове на пенсионера, 
действащи на територията на града и общината. Те се включват в прояви от местен и общински 
характер и развиват самостоятелна клубна и творческа дейност. 

Община Генерал Тошево поддържа активни културни връзки с бесарабските българи от 
побратимените Болградски район, Одеска област, Украйна и Район Тараклия, Република 
Молдова. Общината има установени партньорски отношения и общи трансгранични проекти с 
гр. Мангалия, гр. Негру вода и гр. Наводари, Република Румъния 

Проблемите в развитието на кулутурата в общината са свързани с влошените 
демографски характеристики на района и с липсата на финансови ресурси за поддръжката на 
материалната база. Бюджетът на Общината позволява на читалищата да развиват единствено 
традиционни културни дейности.  

Материално-техническата база на повечето читалища (озвучителна и компютърна 
техника, осветление, инструменти и др.) не е достатъчна или е морално остаряла. Изключение 
прави НЧ ”Светлина-1941”гр. Генерал Тошево, което е отлично оборудвано с техника по 
различни програми.  

Почти всички читалища имат осигурен достъп до Интернет и го ползват. Пет народни 
читалища от общината работят по Програма „Глобани библиотеки–България”: читалищата в гр. 
Генерал Тошево, с. Пчеларово, с. Красен, с. Кардам и с. Спасово. През последните три години 
библиотекарите, работещи в тях, са обучавани в различни курсове по програмата и са 
повишили своята квалификация. 

Търсят се нови форми за обогатяване на библиотечните фондове и повишаване на 
качеството на библиотечното обслужване чрез въвеждане на нови информационни технологии. 
Необходими са ремонт и поддръжка на наличната материална база.  

 Читалищата в община Генерал Тошево с брой население по-голям от 500 жители 
са 6 и състоянието на сградния им фонд по населени места е както следва: 
 НЧ “Светлина-1941”, град Генерал Тошево – след основен ремонт; 
 НЧ  „Пробуда-1941”, с. Кардам – за основен ремонт; 
 НЧ  „Йордан Йовков-1943”, с. Люляково – за основен ремонт; 
 НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1897”, с. Пчеларово – за основен ремонт; 
 НЧ „Отец Паисий-1897”, с. Спасово – за основен ремонт; 
 НЧ  „Йордан Йовков-1941”, с. Росица - след основен ремонт. 
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Търсят се нови форми за обогатяване на библиотечните фондове и повишаване на 
качеството на библиотечното обслужване чрез въвеждане на нови информационни технологии. 
Необходими са ремонт и поддръжка на наличната материална база.  
 За културна дейност общината разполага и с: 
 Исторически музей гр. Генерал Тошево – общински музей с три музейни експозиции в 

гр. Генерал Тошево, с. Дъбовик /посветена на Дора Габе/ и в с. Красен /посветена на 
Йордан Йовков/; 

 Лятно кино гр. Генерал Тошево; 
 18 читалищни библиотеки и 4 библиотечни сбирки; 
 Творчески организации и сдружения.  

 
Молитвени домове  в община Генерал Тошево и състоятние на сградния им фонд по 
населени места: 

 гр. Генерал Тошево – Православен храм „Св. Димитър” – за текущ ремонт  и 
изографисване на храма 

 с. Красен - Православен храм „Св. Николай”- в добро състояние; 
                         Храм „Успение Богородично” – новопостроен, в отлично състояние 
 с. Изворово - Православен храм „Покров на Пресвета Богородица”- след ремонт; 
                          Параклис – в процес на създаване  
 с. Житен - Православен храм „Св.Св. Кирил и Методий” - добро състояние; 
 с. Кардам - Православен храм „Св. Троица”- след ремонт; 
 с. Василево  - Православен храм „Св. Еразъм Охридски” – ново строителство`2013 г; 
 с. Преселенци - Православен храм „Св. Георги”- ново строителство, `2011; 
 с. Пчеларово - Православен храм „Йоан Богослов” – добро състояние; 
 с. Спасово - Православен храм „Вознесение Господне”- ремонтиран;  
                          Джамия; 
 с. Средина – Православен храм „Св. Димитър” – ново строителство`2011; 
 с. Дъбовик – Православен храм „Св. Георги”, ремонтиран; 
 с. Люляково: Православен н храм „Св.Св. Петър и Павел”- ново строителство`2013;   

                                   Джамия; 
 с. Йовково    – джамия; ремонтира се в момента 
 с. Къпиново – джамия,  ремонтира се в момента; 
 с. Чернооково – Православен храм „Рождество Богородично” – помещение в стара къща, 

определена за църква. 
 с. Малина – в процес на създаване на Православен храм; 

 
1.5.7. Младежки дейности и спорт 
  

В община Генерал Тошево са изградени множество клубове както в града, така и в селата. 
Сред най-успешно развиващите се са:  
 Спортен клуб по тенис на маса; 
 Спортни клубове по волейбол и баскетбол;  
 клуб по конен спорт; 
 клуб по силов трибой; 
 три футболни клубове в града и в селата Василево и Люляково; 
 отбор по хокей на трева; 
 туристическо дружество и др.  

 
През 2008 г. е учреден Спортен клуб по хокей на трева, който има участия в Държавни 

първенства на открито и в зала през есента.  
 Генерал Тошево е домакин на национални турнири по баскетбол, тенис на маса, на 
срещи от аматьорската волейболна лига и на регионални първенства по конен спорт. 
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 Всяка година се определят 10-те най-добри спортисти и най-добър треньор.  
  

Спортната инфраструктура в общината се състои от: 
 4 - стадиона; 
 10 - игрища; 
 4 - спортни площадки; 
 1 - басейн. 

 Във всички учебни заведения са изградени подходящи зали и площадки за развитието на 
спорта, но те се нуждаят от ремонт и преоборудване. 

Стадион “Спортист” в Генерал Тошево е ремонтиран и е в много добро състояние. 
Стадионите в селата Василево, Люляково и Кардам се нуждаят от ремонти. 
Комплекс “Басейна” е отдаден на концесия, ремонтиран и дава възможност за отдих на 
населението и развитие на водните спортове в общината. 
 Отборът по хокей на трева е национално представен и се нуждае от подходящо игрище. 

 
1.6. Икономическо развитие 
1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и 
предприемачество 

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство и 
търговията, като водещо значение има селското стопанство. Неговата структура на 
производство и специализация определят характера на цялата територия и облика на 
населените места. Земеделието е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за 
цялостното й развитие. През последните години, отрасълът е основен източник на доходи в 
общината. 

Най-голям относителен дял в местната икономика през 2011 г. имат предприятията, 
работещи в сектор селско стопанство – 206 броя или 36% от всички фирми  в общината, 
следвани от фирмите работещи в областта на търговията - 28%. (Таблица 22)  

 
Таблица 22: Брой предприятия(без финансовите) в община Генерал Тошево за периода 2007-2011 г. 

Отраслови сектори6 2007 2008 2009 2010 2011 
Селско, горско и рибно стопанство 66 81 138 164 206 
Преработваща промишленост 36 35 38 37 34 
Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 1 … 8 10 10 

Строителство 4 … 12 13 16 
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 101 115 179 164 160 
Хотелиерство и ресторантьорство 22 32 36 37 30 
Транспорт, складиране и съобщения 16  16 16 19 
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти, далекосъобщения ..7 3 4 4 3 

Операции с недвижими иимоти 7 16 … 24 31 
Професионални дейности и научни изследвания 2 9 13 20 23 
Хуманно здравеопазване и социални услуги 15 … 21 18 23 
Култура, спорт и развлечения … … 3 3 4 
Други дейности 4 4 8 9 7 

Общо за община Генерал Тошево: 274 336 491 520 568 
Източник:Териториално статистическо бюро – Добрич 

                                                
6 В таблицата не са включени секторите, за които липсват данни или са конфиденциални 
7 Конфиденциална информация на НСИ 
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Броят на предприятията в Генерал Тошево нараства повече от два пъти за пет години - от 
274 през 2007 г. на 568 през 2011 г. Това е доказателство за наличие на икономическа активност 
и предприемачество сред местното население.  

За анализирания период в селското стопанство са регистрирани 140 нови предприятия, в 
търговията и услугите – 59, в сектора на хотелиерство и ресторантьорство – 8,  в сектора на 
хуманното здравеопазване – 8, в професионалните дейности и научни изследвания -21,  в 
сектора на производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива – 9, а в сектора на строителството – 12 нови фирми.  

Най-малко предприятия възникват в другите дейности и в транспорта –  по 3 броя. В 
сферата на културата и преработващата промишленост и създаването и разпространение на 
информация и творчески продукти, далекосъобщения, икономическите единици се запазват 
относително постоянен брой.  

Благоприятното географско положение на Генерал Тошево и близостта на Черно море 
правят имотите и земите в района атрактивни и търсени. Това е причината за нарастването на 
фирми, занимаващи се с Операции с недвижими имоти  през 2011 г. - 31 броя или  с 24 повече, 
спрямо 2007 г. когато са само 7. 

 
Таблица 23: Предприятия (без финансовите) според броя на заетите в община  Генерал Тошево 

за периода 2007-2011 г.  
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Микро до 9 заети 230 283 429 463 512 
Малки от 10 до 49 40 50 57 52 51 
Средни от 50 до 249 3 3 5 5 5 
Големи над 250 1 - - - - 

Общо за общината: 274 336 491 520 568 
                                   Източник:Териториално статистическо бюро – Добрич 

 
В община Генерал Тошево, 90% от предприятията са микро – с до 9 заети лица. За 

анализирания период микро предприятията нарастват повече от два пъти и през 2011 г. са 512, 
спрямо 2007 г. когато са 230. През 2011 г. в общината има 51 малки предприятия и пет средни 
предприятия, но липсват големи индустриални фирми и производства.(Таблица 23) 

Икономическото развитие на община Генерал Тошева през последните години се 
характеризира с различна динамика, но като цяло общите финансови показатели на 
предприятията бележат ръст през 2011 г. спрямо 2008 г. 

Таблица 24: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия  
в община Генерал Тошево по икономически дейности 2009-2011 г. (хил. лева) 

Икономическа 
дейност 

Произведена продукция Приходи от дейността Нетни приходи от продажби Разходи за  дейността 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Селско, горско и 
рибно стопанство 
стопанство 

69 569 116 824 154 222 102 989 133 851 176 426 73 116 97 158 132 329 87 537 100 919 128 438 

Преработваща 
промишленост 9 968 8 335 8 923 12 598 10 558 11 252 11 476 8 605 8 180 13 802 11 260 11 703 

Производство и 
разпределение на 
ел. и топлинна 
енергия 

1 055 1 542 5 345 1062 1 600 5 389 .. 936 5 327 1 206 2 768 5 616 

Строителство 1 732 3 848 1 046 1853 3 908 1 088 1709 3 882 1 022 1643 3 844 1 003 
Търговия, ремонт 
на автомобили и 
мотоциклети, на 
лични вещи и 
стоки за 
домакинството 

9 251 8 666 14 915 60801 62 610 90 834 58 371 61 492 86 880 57956 60 068 87 921 

Транспорт, 
складиране и пощи 3 232 2 111 1 909 3475 2 515 2 120 3341 2 341 1 915 2720 2 410 2 527 
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Хотелиерство и 
ресторантьорство 400 516 .. 965 1 177 3 190 897 1 093 2 433 1067 1 238 2 985 

Създаване и 
разпространение 
на информация и 
творчески 
продукти, 
далекосъобщения 

413 1 385 19 413 1 596 19 408 1 192 .. 374 1 551 17 

Операции с 
недвижими имоти 131 87 216 141 106 303 118 41 161 65 83 285 

Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

274 574 629 297 612 650 276 495 486 214 567 792 

Здравеопазване и 
социална работа 627 621 1 106 656 626 1 254 621 622 1 105 533 488 1 147 

Култура, спорт и 
развлечения 54 .. 16 54 .. 17 54 .. 17 49 .. .. 

Други дейности 63 26 75 67 26 112 45 26 75 63 24 84 

Общо: 96 967 144 755 191 199 185 587 219 405 293 111 151 436 178 102 240 167 167 417 185 415 242 771 
Източник: Териториално статистическо бюро – Добрич 

Произведената продукция от предприятията в община Генерал Тошево през 2011 спрямо 
2008 г. се увеличава  почти двойно  или с 94 232 хил. лева и достига 191 199 хил. лева. 
Приходите от дейността се увеличават със 107 524  хил. лева, а нетните приходи от продажби се 
увеличават с 88 731 хил. лева. Разходите за дейността нарастват със 75 354 хил. лв. 

Селското стопанство, търговията, и производството и разпределението на електроенергия 
отбелязват ръст на основните икономически показатели за периода 2009-2011 г. Увеличение на 
произведената продукция и приходите от продажби са регистрирани и в сектора на 
професионалните дейности и научни изследвания. 

В секторите “Строителство”, “Преработвателна промишленост” и “Транспорт” се 
забелязва икономически спад, намаляване обема на произведената продукция и приходите от 
продажби.  
 За периода 2007-2011 г. нетните приходи от продажби в селското стопанство нарастват с 
45%,  а в търгавията с почти 33%. Спад в нетните приходи от продажби  се наблюдава в 
транспорта  с 43% и с 40% в сектора на строителството. 
 През 2011 г. най-голям относителен дял в структурата на икономиката в община Генерал 
Тошево на база нетните приходи от продажби има селското стопанство с 55%, следвано от 
търговията с 36%. 

 
Таблица 25: Печалба, загуба, заети и наети лица по икономически дейности в община Генерал Тошево за 

периода 2009-2011 г.  

Икономическа 
дейност 

Печалба  
(хил. лева) 

Загуба 
(хил. лева) 

Заети лица 
(брой) 

Наети лица 
(брой) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Селско, горско и 
рибно стопанство 
стопанство 

17 298 29 840 42 261 2 262 323 487 932 935 987 877 850 863 

Преработваща 
промишленост 210 156 265 1482 753 703 527 368 356 508 348 342 

Производство и 
разпределение на ел. 
и топлинна енергия 

..  .. 149 1 165 328 15 14 13 9 6 .. 

Строителство 190 149 94 .. 96 18 66 49 33 60 43 25 
Търговия, ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети, на 
лични вещи и стоки 
за домакинството 

3 142 2  817 3  443 536 592 1 247 444 400 506 332 298 406 

Транспорт, 
складиране и пощи 724 316 136 ..  .. 69 62 61 60 56 51 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 35 73 293 138 138 109 93 103 115 69 81 94 
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Създаване и 
разпространение на 
информация и 
творчески продукти, 
далекосъобщения 

36  .. -  .. 10 15 3 10 9 .. 

Операции с 
недвижими имоти 71 28 41 3 3 20 9 9 12 .. .. .. 

Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

94 181 132 22 .. .. 32 27 40 23 14 23 

Здравеопазване и 
социална работа 114 126 128 .. .. .. 33 32 91 17 17 72 

Култура, спорт и 
развлечения .. .. .. - ..  4 3 3 .. ..  

Други дейности .. 8 30 .. 6 .. 13 .. 6 .. ..  

Общо: 21 957 33 767 47 144 4 652 3 486 3 789 2 260 2 035 2 240 1 984 1 736 1 895 

Източник: Териториално статистическо бюро – Добрич 

Печалбите на местните фирми в Генерал Тошево през 2011 г. нарастват повече от два пъти 
спрямо 2009 г. и достигат 47 144 хил.лева. Загубите намаляват с  863 хил. лева на 3 789 хил. 
лева през 2011 г. Най-големи загуби за 2011 г. генерира сектора „ Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” – 1 247 хил. лева, 
следван от преработващата промишленост – 703 хил. лева. Сектор „Пререботваща 
промишленост” бележи големи загуби през 2009 г. – 1 482 хил. лева, но следващите две години 
постепенно се стабилизира. Най-големи печалби са регистрирани в селското стопанство. 

Структурата на местната икономика определя и заетостта на населението в Генерал 
Тошево. Най-много са заетите в селското стопанство, след това в търговията, промишлеността и 
хотелиерство и ресторантьорство. Броят на наетите лица в общината намалява с 89 души за 
анализирания период и достига 1895 души през 2011 г. Броят на заетите следва същата 
тенденция – намаляване с 20 души до 2 240 заети през 2011 година. Като цяло броят на наетите 
се увеличава в търговията и хотелиерството и ресторантьорството, а на заетите в селското 
стопанство и търговията, а в останалите сектори намаляват.  

Таблица 26: Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в лева 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
 Община Генерал Тошево 3987 4859 5191 5748 6000 

Източник: Териториално статистическо бюро – Добрич 
Средната годишна работна заплата в община Генерал Тошево нараства от 3987 лева през 

2007 г. на 6 000 лева през 2011 г. Тенденцията на повишаване на възнагражденията е постоянна. 
Въпреки това работната заплата в Генерал Тошево през 2011 г. е с 2 230 лева или с 27% по-
малко от средната годишна заплата за страната – 8 230 лева. Най-високи са възнагржданията в 
сектора на професионалните дейности и научни изследвания, следват ги селското стопанство,  
преработващата промишленост и образованието. Най-ниски са работните заплати в 
административните и спомагателни дейности.  
 
1.6.2. Селско стопанство 

Селското стопанство е водещ отрасъл на общинската икономика в Генерал Тошево. То е 
основен източник на доходи и заетост за населението и ще продължава да играе важна роля за 
развитието на района  в бъдеще.  
 Благоприятното съчетание на природо-климатичните условия и големия процент на 
земеделските земи на територията на общината, са реална предпоставка за висока степен на 
развитие на земеделието. Общината включва значителна част от аграрния потенциал на 
областта. Установената териториална специализация на селското стопанство отговаря на 
природния потенциал.  
 Като цяло икономическата ефективност не съответства на възможностите за интензивно 
производство. Този извод е индикиран от липсата на външни пазари, централизирани поръчки, 
свития вътрешни пазар, липсата на ефективна система за кредитиране, прилагането на остарели 
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технологии, лошото заплащане на труда и амортизирания машинен парк, които превръщат до 
известна степен селското стопанство в непривлекателен отрасъл.    

Таблица 27: Обработваема земеделска земя, пазар на земята, брой регистрирани земеделски 
производители и брой кооперации в община Генерал Тошево за  периода 2007-2012 г.  

 
 
 

Източник:ОСЗ – Добрич 

 Обработваема земеделска земя в община Генерал Тошево е  786 445 дка.  
 Пазарът на земя в общината  бележи ръст през селскостопанската 2008/2009 г. и броят 
на сделките е 1 548, след което намалява и през 2010/2011 г. достига 997 сделки. През 
селскостопанската 2011/2012 г. броят на сделките нараства на 1 276. 
 За анализираният период броят на регистрираните земеделски производители в община 
Генерал Тошево има почти постоянна тенденция на намаляване и през 2010/2011 г. 
земеделските производители са 801, със 144 броя по-малко от 2007/2008 г, когато са 945. През 
2011/2012 г. броят на регистрираните земеделски производители нараства с 33 спрямо 
предходната година и достигат 834. 
 Броят на земеделските кооперации в общината е относително постоянен и през 
2011/2012 г. те са 9. 

Растениевъдство  
Растениевъдството, като основен подотрасъл на селското стопанство се развива 

сравнително добре през последните години. То е специализирано основно в отглеждането на 
зърнени и технически култури – пшеница, царевица, рапица, слънчоглед, ечемик и др.  
 Наличната складова база на територията на общината се представлява от ТД ”Държавен 
резерв” база Генерал Тошево с вместимост над 100 000 т. зърно, зърнобази в с. Кардам – 60 000 
т., с. Спасово – 12 000 т. и с. Красен – 12 000 т., а така също складови бази на “Агри.СС” ЕООД 
в Ген.Тошево с вместимост  9000 т.  складова база на „Дефко”ЕООД с вместивост 12 000т., 
складова база на „Витагрейн БГ”АД с вместимост на 15 00 тона зърно на съхранение и 
възможности за авто- и ЖП - товарище и разтоварище; складова база,собственост на 
ЕТ”Гочев”с.Преселенци с вместимост 10 000т; складова база собственост на ЕТ”Кинов-Ангел 
Кинов” с.Спасово с вместимост 10 000т; складова база собственост на „Братя Алексиеви”ООД 
с.Красен с вместимост 10 000т.В момента на ниво проект е изграждането на нова складова база 
в с.Спасово с вместимост 10 000т от ЕТ”АРХ-Георги Катранджиев”. 
 Наличието на лицензиран публичен склад, с вместимост 18 000 т. на фирма “Ролес”- АД 
с. Кардам, дава още една възможност на зърнопроизводителите по-добре да реализират 
продукцията си. 

 На 5 км. от гр. Генерал Тошево се намира Добруджански земеделски институт основан 
през 1951 г. След 1962 г. институтът се специализира като научно- изследователско учреждение 
по селекция и семепроизводство на обикновена  пшеница, ечемик, тритикале, хибриди  и 
сортове слънчоглед, фасул, леща, нахут, бурчак, секирче и фий. Разработва технологии за 
отглеждане на тези култури. Голяма част от пшеничните площи в страната са засети с негови 
сортове. 

 

 

 

Показател по години 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Обработваема земя(дка) 786 445 786 445 786 445 786445 786 445 
Пазар на земята – брой 
сделки 809 1 548 1 102 997 1 276 

Брой земеделски 
производители 945 910 831 801 834 

Брой зем.кооперации 8 9 9 9 9 
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Таблица 28: Среден добив на основните култури, отглеждани  в община Генерал Тошево  

култура 
средни добиви кг/дка по години 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
пшеница 550 410 410 500 490 

рапица 280 220 330 250 186 

ечемик 540 430 460 450 292 

царевица 420 480 620 500 500 

слънчоглед 250 180 220 240 230 
Източник: ОСЗ-Добрич 

Средните добиви от пшеница са най-високи през 2007/2008 г. - 550 кг/дка, а най-ниски 
през 2008/2009 г. и 2010/2011 г. – по 410 кг/дка. През 2009-2010 г. средните добиви от рапица и 
са най-високи 330 кг/дка. Най-ниски средни добиви от рапица има през 2011/2012 г – 186 
кг/дка.. За ечемика и слънчогледа най-добрата селскостопанска година е 2007/2008 г. със среден 
добив съответно от 540 и 250 кг/дка, а най-слаба съответно за ечемика 2011/2012 г. – 292 кг/дка 
и за слънчогледа 2008/2009 – 180 кг/дка.  Добивите от царевица са най-ниски  през 2007/2008 г. 
- 420 кг/дка. Царевицата има най-висок добив през селскостопанската 2009/ 2010 г. – 620 
кг/дка.(Таблица 28) 

Животновъдство 
Вторият подотрасъл на селското стопанство – животновъдството в общината през 

последните години бележи упадък. 
Почти цялата животновъдна продукция в общината се осигурява от частния сектор и 

главно в личните стопанства. Несигурният пазар на продуктите от животински произход, 
недостатъчния контрол върху вноса на тези продукти, нелоялната конкуренция и ниските 
изкупни цени, сериозно задържат развитието на животновъдството. Високата цена на 
фуражите, липсващия или почти амортизиран сграден фонд също спират инвестициите в 
сектора. Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на животинската продукция 
са причина за отлив от този отрасъл на земеделските кооперации и големите агрофирми през 
последните години и преминаването му към частни стопани и по-малки семейни ферми или 
фирми, занимаващи се с угояване и търговия на животни. 

Таблица 29: Брой отглеждани животни и животновъдни обекти в община Генерал Тошево  
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
ЕПЖ 6 500 5 629 4 930 4 609 4 588 
Говедовъдни обекти 723 413 290 285 262 
Овце 26 132 23 200 17 572 17 486 18 046 
Овцевъдни обекти 2 113 1 321 1 281 1 158 1 128 
Кози 3 370 2 420 2 611 2 514 2 414 
Козевъдни обекти 303 297 303 205 199 
Свине 1 628 1 470 1 050 313 639 
Свиневъдни обекти 618 550 498 410 370 

Източник:ОСЗ – Добрич 
 

Анализът на данните в Таблица 29 показва, че броят на еднокопитните животни в община 
Генерал Тошево намалява с 1912 за периода 2008-2012 г. и достига 4 588 броя. Овцете също 
намаляват с 8086 или 31% от 26 132 през 2008 г. на 18 046 броя през 2012 г.  През 2012 г. 
отглежданите кози в общината са 2 414 или с 956 по-малко спрямо 2008 г, когато са 3 370. В 
свиневъдството също се забелязва спад и броя на отглежданите животни намалява повече от 
два пъти за последните пет години. През 2012 г. свинете в община Генерал Тошево са 639 броя.  

От Таблица 29 се вижда, че за анализирания период животновъдните обекти в общината 
намаляват съответно: 

 Говедовъдните обекти с 64 %; 
 Овцевъдните обекти с 47%; 
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 Козевъдните обекти с 34%; 
 Свиневъдните обекти с 40 %. 

Местни предприемачи работят за реализация на няколко инвестиционни намерения в 
областта на селското стопанство. 

„Агро сип”ООД ще инвестира над 25 млн. лева в изграждането на свинекомплекс и 
фуражен цех в село Дъбовик. На площ от около 55 дка в  ще се изгради ферма за свине с 
капацитет за отглеждане на 35 хил. прасета, месодайна порода. В момента се довършва 
строителството на административната сграда към бъдещия комплекс и фуражния цех, който ще 
има потенциал да обслужва както свинефермата, така и всички, които се занимават с 
животновъдство в тази част на България.След завършване на този етап от строителството ще 
започне изграждане на 6 силоза с обща вместимост на зърното в размер на 18 000 тона. 
Последната фаза от крупния проект предвижда изграждане на 6 халета, където ще се отглеждат 
месодайните животни. 3 от халета ще се изградят в комплекса в село Дъбовик, а останалите 3 
ще бъдат построени на площ от 30 дка в село Къпиново. В  село Къпиново ще бъде 
позиционирано основно отглеждането на свине – майки, докато в село Дъбовик ще се 
отглеждат прасетата за месодобив и месопреработка. Структуриран по този начин, процесът на 
свиневъдство ще дава  оптимални резултати и същевременно с това ще отговаря на всички 
европейските норми и директиви, което ще гарантира пазари на качествената продукция. 

Пол Аграр Кампани АД - ще изгради  модерна кравеферма в с. Красен на площ от 
около 170 дка, която ще отговаря на всички европейски норми и стандарти както по отношение 
на строително – монтажните работи, така и по отношение на създадената продукция. На този 
етап се изгражда водохранилище, първият обор и паралелно с това върви направата на сондаж, 
който ще обезпечи водоснабдяването на целият комплекс.Специализираната млечна ферма ще 
бъде с капацитет 2 000 крави, от породата черношарено говедо. За тази цел ще бъдат построени 
5 обора, доилна зала, както и помещение, което ще обслужва ветеринарните грижи за 
животните. Специална система ще извежда отпадъчните продукти до сепаратор, където една 
част ще бъде отделяна за тор, а течната субстанция ще се филтрира и използва отново в 
работния процес. Общата сума на мащабното вложение надхвърля 15 млн. лв. и по план 
кравефермата трябва да е изцяло готова до края на 2015 г. 

„АГРИ.СС” ЕООД - Обработва 30 000 дка земеделска земя - собствена и под аренда  в 
общините Ген. Тошево и Шабла, със собствен модерен машинен парк. Фирмата отглежда 200 
000 бр. кокошки носачки в собствен птицекомплекс край град Генерал Тошево на площ от 120 
дка. Притежава и складова база за преработка, сушене и съхранение на 27 000 тона зърнена 
продукция. Фирмата има инвестиционни намерения за изграждане на фуражен цех. 

През последните години са изградени и в процес на изграждане 4 нови складови бази, 
както следва: 

- ЕТ Гочо Гочев с.Преселенци – с вместимост 10000 тона. 
- ЕТ Ангел Кинов с.Спасово - с вместимост 10000 тона 
- ЕТ Арх-Георги Катранджиев с.Спасово - с вместимост 10000 тона /на ниво проект/ 
- Братя Алесксиеви  ООД с.Красен - с вместимост 10000 тона 

На територията на община Генерал Тошево работят 11 ветеринарни лекари.  
 Селското стопанство в Генерал Тошево е гъвкаво и реагира адекватно на променящите 
се потребности на пазара. То осигурява растежа на местната икономика през последните 
години. Проблемът е в монокултурното зърнопроизводство, което изтощава плодородната земя 
и от друга страна не създава работни места, поради високата степен на механизация. 
Необходими са стимули за възраждане на поливното земеделие – зеленчукопроизводство, 
производство на дини и пъпеши, овощарство и за развитие на животновъдството.  
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 Община Генерал Тошево би могла да насърчава развитието на селското стопанство като 
отдава приоритетно на преференциални цени собствените си земеделски земи, мери и пасища 
на местни фермери за стартиране и/или развитие на бизнес и създаване на работни места. За 
насърчаване на поливното земеделие следва да се потърсят форми и начини за пълноценно 
използване на многобройните кладенци – общинска собственост и да се извършат сондажи за 
изграждане на нови кладенци.   

1.6.3. Промишленост  
Промишлеността е слабо развит отрасъл, нетипичен за района на община Генерал Тошево 

и се изразява предимно в малки  и средни предприятия, развиващи дейност в подотрасъл 
„хранително-вкусова промишленост” на основата на селското стопанство.  

В структурата на местната икономика, предприятията в този сектор заемат едва 6% 
относителен дял. 

Структурата на промишлеността не притежава доминиращ характер над останалите 
отраслови структури. 

На територията на общината функционират следните преработвателни предприятия: 
 “РОЛЕС”  АД  -  Производство  на  сирене; 
 “ДОБРУДЖА”  ООД  - Производство  на  хляб  ,  хлебни  и  сладкарски  изделия; 
   “СИМЕОН  ГЕОРГИЕВИ” ООД -   Хлебопроизводство  и  мелничарство. 
 „ЕСТЕР ОЙЛ НАЧЕВИ” ООД- производство на етерични масла и натурални ароматични 

продукти. 
 „ЛОРД 7” ООД – Производствона хляб, сладкарски изделия и ядки.Фирмата е с 

инвестиционни намерения за производство на консерви и изграждане на логистичен 
център в града. 

 „ГЕН ТО МЕЛЛ” ООД  в момента  изгражда нова мелница за производство на различни 
видове брашна с капацитет 100 тона на 24 часа. 

 „ЕКОБУЛСТАНДАРТ” ООД - предприятие за хранително-вкусова промишленост. 
Произвежда арменски хляб и сладкарски изделия. 

 
На територията на град Генерал Тошево са разположени две складови и промишлени 

зони - Югоизточна и Северозападна зона. Югоизточната зона е на 1 км от международна ж.п. 
линия. Има интерес към ново производство - за отглеждане на зеленчуци, гъби и цветя.  

Фирми в Югоизточната индустриална зона: Хера ГТ (производство на обувки); Скития 1 
ГТ (производство на ел. инструменти); Експрес 2000 ГТ (обществен транспорт); Еврохолц 
(производство на градинска мебел и дървени къщи).  

Фирми в Северозападната индустриална зона: Геотерм (търговия с горива и земеделска 
продукция); „Керамик-ГТ” АД (производство и търговия с керамика – със затихващи функции); 
Божур –  Стоян Стоянов (зърнопроизводство и услуги); Държавен резерв Варна - база Генерал 
Тошево (съхранение на зърно).   

“Керамик-ГТ” АД е с основен предмет на дейност - производство на строителна 
керамика (тухли). В момента завода е спрял основната си дейност, поради липса на пазар на 
предлаганите продукти - тухли, но в перспектива дружеството няма да се продава или закрива 
производствените бази в град Генерал Тошево. Търсят се варианти за нови дейности и има 
намерения за инвестиране в нови технологии и разширяване на производството. 

 Като продължение на Северозападната зона на околовръстния път на град Генерал 
Тошево е изградена нова индустриална зона на площ от 120 дка. Зоната е на 6 обособени терена 
с осигурено електричество, вода, газификация и добра транспортна достъпност. 

 
1.6.4. Горско стопанство  
 Площта на горските територии на община Генерал Тошево е 70 412 дка, или 7,17% от 
общата територия с надморска височина до 250 м.  
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 По данни от ТП на ДГС - Генерал Тошево, към 31.12.2012 г. по вид собственост  горите в 
общината са разпределени както следва:  
 Частна собственост-352.50 ха.; 
 Общинска собственост-3.30 ха; 
 Държавна собственост-7128.70 ха. 

 Общата лесистост на Община Генерал Тошево е 7.6 %. Общият размер на предвиденото 
ползване на дървесина за периода 2007-2012 г. е 58 960 куб.м. или средно годишно ползване в 
размер на 9827 куб.м. Общият размер на осъщественото ползване на дървесина за периода 
2007-2012 г. е 57 780 куб. или средно годишно ползване в размер на 9630 куб.м.  
 През периода 2007-2012 г. на територията на Община Генерал Тошево е извършено 
залесяване на площ от 112.1 ха. 
 В района на Община Генерал Тошево са разпространени следните дървесни видове: 
летен дъб, благун, келяв габър, акация, гледичия, космат дъб, мъждрян, явор, сребролистиа 
липа и др. От тях са сформирани както чисти насаждения, така и смесени широколистни, 
широколистно-иглолистни дьрвостои. На територията на ДГС - Генерал Тошево, успешно се 
развиват култури от акация, черен бор, смърч, планински ясен, червен дъб, среброяистна липа, 
американски ясен, орех, махалебка и др.От храстите най-характерни представители на флората 
са шипка, глог, птиче грозде, смрадлика, леска., аморфа, къпина, бъз, дрян. Тревната покривка е 
представена от котешката стъпка, житните треви, коприва, ягода, лайка, жълт кантарион, лепка, 
кукувича прежда и други. 
 Растителността е представена изключително оскъдно. Горските полезащитни пояси 
заемат 49 % от общата залесена площ на общината. Същите са разпределени равномерно като 
образуват мрежа. Целта на полезащитните пояси, не е толкова производство на дървесина, 
колкото противоерозионно и снегозадържащо значение, водещо до  увеличаване на добивите в 
селското стопанство. 
 Таксационни характеристики на горските територии по ЛУП: 
 Средна възраст-28 години; 
 Среден запас на 1 ха-79 куб.м.; 
 Среден прираст на 1 ха-ЗЛ.9 куб.м.; 
 Среден бонитет –III; 
 Средна пълнота 0,79 

 На горска територия в Община Генерал Тошево са обособени следните защитени 
природни обекти: 
 Защитена местност ,,Росица”-с площ 213.1 ха.; 
 Защитена местност „Лозница”- с площ 405.4 ха.; 
 Защитена местност .”Бежаново”- с площ 121.7 ха. 
 

1.6.5. Търговия, услуги и обществено обслужване 
 Търговията и услугите, заемат значителен дял в икономиката на община Генерал Тошево 
през последните години – около 24% от предприятия развиват дейност в тези сектори. 
Общественото обслужване на населението е добре осигурено с разнообразни магазини, офиси и 
ателиета за услуги. Сред всички видове търговци най-голям е броят на занимаващите се с 
търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки. 
 На територията на общината функционират: 
 90 фирми, развиващи разнообразни дейности; 
 13 бензиностанции, в 7 от тях се предлага природен газ, а в 10 дизел;  
 В гр. Генерал Тошево има 11 заведения, от които 5 - ресторанта, 1 - дискотека, 1 - 

механа, 3 – снек-бара и 1 кафе. 
Застрахователните услуги са добре развити и се извършват от частни лица, които са 

представители на почти всички големи застрахователни компании. 
Високото качество на телефонните разговори се осъществява от мобилните оператори на 

М-ТEL, VIVACOM и GLOBUL.  



Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2014 – 2020 г.  
 

 45

В град Генерал Тошево свои представителства имат фирми от национален мащаб като 
„ЕнергоПро” - България, “Български пощи” ЕАД и  VIVACOM, от структурите на областно 
равнище офиси в града поддържат “ВиК” ЕООД – гр. Добрич. 

 
1.6.6. Туризъм 
В община Генерал Тошево туризма, не е развит като отрасъл в местната икономика. Общината 
разполага със значителни туристически ресурси и потенциал, които за съжаление все още не са 
усвоени и не се използват пълноценно за генериране на доходи и устойчиво местно развитие. 
 Районът се намира в близост до един от най- големите миграционни пътища на птици в 
Европа. В Североизточна България освен подходящите езера за нощуване и укриване през 
зимата – Шабла и Дуранкулак, житницата на страната осигурява и прехрана на птиците през 
зимата. По-мекият климат под влияние на морето е като притегателен център за дребния и 
едрия дивеч. Емоционалният лов на пътпъдък, горски бекас, гургулица, гривяк и зеленоглава 
патица привличат все повече ловците. 

Територията на държавно лесничейство “Генерал Тошево” е разделена на 36 
ловностопански района и 1 държавен ловностопански район. Държавният ловностопански 
район Генерал Тошево обхваща следните ловни комплекси – “Суха река”, “Александрия”, 
“Асеновец” и за територията на община Генерал Тошево са: “Лозница”, “Дрян”, “Пчеларово”, 
“Великово” и “Бежаново”. 
 На територията на ДЛ “Генерал Тошево” от представители на едрия дивеч, 
преобладаващи видове са благородния елен, дивата свиня и сърната. Едрият дивеч като цяло е 
намалял. Причините са много, но основните от тях са свързани с лошото икономическо 
състояние на страната ни, а от там и с по- малко грижи за дивеча.  
 За района преобладава дребния дивеч (заек) и най- вече прелетния по време на 
миграциите му от местата на размножаване към местата за зимуване. Съсредоточаването се 
получава поради заобикалянето от птиците на Черно море. От птиците обект на лов най- 
многочислени са пасажите от пътпъдък, гривяк, фазан, яребица, лиска, скорец, зеленоглава 
патица и др. 
 През последните години значително се е увеличила числеността на хищниците като цяло 
и предимно на бялка, черен пор, чакал, лисица и дива котка и безстопанствени кучета. 
 На територията на Общината са твърде ограничени водни площи, които се ползват като 
рекреационни обекти. Това е Язовир Дрян. Преобладаващите видове риби в сладководния 
басейн са каракуда, шаран и други. В региона се наблюдават представители на следните видове 
птици: зеленоглава патица, сива чапла, щъркел и др. 
 Община Генерал Тошево има предпоставки и потенциал за развитие на ловен туризъм. 

По официални данни от НСИ, реализираните нощувки в местата за настаняване и 
подслон в Генерал Тошево за периода 2009 – 2010 година се увеличава от 608 на 3 549 броя. 
Общият брой туристи, посетили общината, също увеличава с около 21% и за 2010 г. е 239, от 
които 237 българи и 2 чужденци. Приходите от нощувки за анализирания период 2009-2010 г. 
се увеличава с 36 709 лева (Таблица 30). 
  

 
Таблица 30: Реализирани нощувки, пренощувале лица и приходи от нощувки в община Генерал 

Тошево за периода  2009-2010 г. 

Година 

Реализирани нощувки 
(брой) 

Пренощували лица 
(брой) 

Приходи от нощувки 
(лева) 

Общо от българи от чужденци Общо българи чужденци Общо в т.ч. от 
чужденци 

2009 608 596 12 190 178 12 14245 400 

2010 3549 3537 12 239 237 2 50954 875 
Източник: Национален статистически институт 
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 Средствата за подслон и места за настаняване в община Генерал Тошево към 2013 г. са 
следните: 
 Самостоятелни стаи „Дияна” - 13 легла; 
 Семеен хотел „Питърс” - 21 легла; 
 Самостоятелни стаи „ Узунов Палас” - 20 легла; 
 Самостоятелни стаи „Тасос” - 9 легла. 

 

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията 
на община Генерал Тошево  
1.7.1. Транспортно-комуникационна система 
 Главни транспортни оси на Община Генерал Тошево са: път II- 29, който осъществява 
връзките на гр. Генерал Тошево с гр. Добрич и с. Кардам и при КПП с. Йовково с Република 
Румъния; път III- 296 Генерал Тошево - гр. Каварна; път IV- 29061 Генерал Тошево, с. 
Изворово, с. Красен. 
 През територията на Общината преминават: 
 22 км. път II клас; 
 137,7 км. път  III клас; 
 90 км. път IV клас; 

17,9 км. пътища от местно значение. 
 Републиканска пътна мрежа: 
 Път ІІ-29 - гр. Генерал Тошево – КПП с.Йовково; 
 Път Ш-296 - гр. Генерал Тошево - с, Люляково - с Преселенци - с Василево - с. Конаре; 
 Път Ш-2903 - гр. Генерал Тошево - с. Къпиново - с. Изворово - с. Красен- с. Росица-

граница с Румъния; 
 Път Ш-2904 - е. Кардам - с. Чернооково - с. Спасово - с, Бежаново; 
 Път III-2963 - c. Спасова - c. Сърнино; 
 Път Ш-9002 - гр. Генерал Тошево - с. Присад - Петлешково; 
 Път III-9701 - с. Малина - с. Преселенци - с. Горица - с. Великово - с. Сираково - с. 

Сърнино. 
 

Таблица 31: Републиканска пътна мрежа на територията на община Генерал Тошево 
 

№ на път Клас Дължина, км Настилка 
ІІ-29 2 22.000 Асфалт 

ІІІ-296 3 24.400 Асфалт 
Ш-2903 3 36.900 Асфалт 
Ш-2904 3 26.400 Асфалт 
Ш-2932 3 6,200 Асфалт 
Ш-2963 3 8.500 Асфалт 
Ш-9002 3 9.600 Асфалт 
ІІІ-9701 3 24.000 Асфалт 

Източник:ОПУ – Добрич 
 Дължината на Републиканската пътна мрежа на територията на общината е 158,000 км. 

Гъстотата на пътната мрежа в Общината е 260 км на 1 000 км2. В областта тя е 340 км на 
1 000 км2, а в страната е 284 км на 1 000 км2. Както се вижда гъстота на пътната мрежа в 
общината е по- ниска спрямо средната за страната и много по- ниска от средната за областта. 

По отношение вида на настилките, преобладават асфалтовите настилки. Състоянието на 
пътните настилки е съответно: 
 лошо състояние - 107,9 км; 
 средно състояние - 115,7 км; 
 добро състояние - 44 км; 
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Таблица 32: Състояние на пътната мрежа в община Генерал Тошево 
№ на пътя От км до км Състонние на пътната настилка 

II- 2 9  624-300-84+300 Добро 

Ш-296 
0+000-15+900 
15+900-21+300 
21+300-24+400 

Добро 
Средно 
Добро 

Ш-2903 

0+000 - 7+600 
7+600- 12+000 
12+000-29+200 

29+200 - 32+700 
32+700-36+900 

Средно 
Средно 
Добро 
Добро 
Средно 

Ш-2904 
0+000 - 9+800 

9+S0O- 11+S00 
11+800-26+400 

Средно 
Лошо 
Добро 

Ш-2932 10+600 -16+800 Лошо 

Ш-2963 
12+900 -16+900 
16+900-21+400 

Лошо 
Добро 

Ш-9002 23+600-33-200 Добро 

Ш-9701 
13+300- 15+900 
15+900-24+400 
24+400-37+300 

Лошо 
Средно 
Лошо 

Източник:ОПУ – Добрич 
 

 Гъстота на пътната мрежа е ниска за Общината, но е достатъчна за обслужване на 
селищата. 
 Рехабилитирани  участъци и пътища в община Генерал Тошево за 2007-2012 г.: 
 През 2007 г. 
Ш-2903 „Красен - Росица" от км 20+800 до км 29+200 - 8.4 км, започнат през 2007 г. и завършен 
през 2009 г.; 
ІІІ -  296, Ген.Тошево - Преселенци   - Писарово - частична рехабилитация; 
ІІІ - 2904 Спасово  - Вичево –  частична рехабилитация; 
ІІ-29, Добрич - Генерал Тошево- Пленимир - Петлешково/ ІІІ -  9002 / изкърпване; 
1122 - Пчеларово - Житен- Красен  - изкърпване. 
 През 2008 г. 
Ш-9002 „Царичино – Дропла-Генерал Тошево" от км 0+000 до км 33+200 -33.2 км. започнат 
през 2008 г. и завършен през 2009 г.; 
ІІІ - 2904  Спасово  - Вичево – частична рехабилитация; 
ІІІ -  296, Ген.Тошево - Преселенци  - Писарово - частична рехабилитация; 
ІІ 29, Генерал Тошево - Кардам  - Снягово –  рехабилитация. 
 През 2009 г. 
Ш-2963 „Сърнино - Спасово" от км 14+600 до км 21+400 - 6.8 км, започнат и завършек през 
2009 г.; 
Ш-2904 „Спасово - Захари Стояново" от км 16+700 до км 31+000 - 14,3 км, започнат и завършен 
през 2009 год.; 
ІІ 29, Генерал Тошево - Кардам - Снягово – частична рехабилитация;  
ІІІ - 2904 Спасово  - Вичево –  рехабилитация; 
ІІ-29, Добрич - Генерал Тошево - Пленимир - Петлешково/ ІІІ -  9002 / ; 
ІІІ 2904, Кардам - Спасово - Рогозина – изкърпване. 
  През 2010 г. 
ЛОТ - 6. ІІ-29 “Добрич - Генерал Тошшо" от км 52+345 до км 68+184 - 15,84 км, започнат и 
завършен през 2010 г.; 
ІІ 29, Генерал Тошево - Кардам - Снягово – частична рехабилитация; 
ІІІ 296 / Василево - Балканци - Граница общ (Генерал Тошево- Балчик – изкърпване 
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ІІІ - 296,  Василево - Каварна - Средина  - изкърпване 
 През 2011 г. 
1122 - Пчеларово – Житен - Красен  - изкърпване 
ІІІ - 2903 / Красен- Росен – Краище, рехабилитация  
 През 2012 г. 

Ш-2903 “Росица - Лозница" от км 29+056 до км 32+650 - 3.6 км. започнат и завършен 
през 2012 г.; 
ІІ 29, Генерал Тошево - Кардам - Снягово –  частична рехабилитация; 
ІІІ -  296 /   Василево - Калина - /  ІІІ -  9701 / -  изкърпване; 
Красен  - Росен / - яз. Дрян – рехабилитация. 
 На територията на Общината преминава ЖП - линия Добрич - Кардам с обща дължина 
от 20 км., тоест 40 % от дължината на ЖП линията на областта. В границите на Общината по 
нея са разположени Генерал Тошево и Кардам. 
 Действащи ЖП гари: 

 гр.Ген.Тошево 
 с.Кардам 

   До всички населени места на Община Генерал Тошево е осигурен автобусен транспорт, който 
се извършва от трима превозвачи: „ЕКСПРЕС – 2000 Г.Т” ООД, „ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГТ”  
АД и „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД.  
 
1.7.2. Водоснабдяване и канализация  
 Водоснабдяване 
 Водоснабдяването на Община Генерал Тошево се осъществява от редица сондажи и 
помпени станции. Поради равнинния релеф на общината, водоснабдяването изисква употребата 
на множество помпи, което го прави енергоемко и значително по-скъпо.  

Водите добивани от сарматския и малмваланжския подпочвени хоризонти се отличават с 
микробна чистота и могат да се ползват за питейни нужди без пречистване.  
  
                                            Таблица 33: Водоизточници в община Генерал Тошево 

 
№ 

Помпена станция 
водоизточник 

Дебит 
л/с 

местоположение 
землище 

1. П.С.    Пастир   
 д.с.кл. 1 50 Ген.Тошево 
 д.с.кл. 2 30 Ген.Тошево 

2. П.С.    Маловец   
 д.с.кл. 20 Ген.Тошево 
 с.кл. 5 Ген.Тошево 

3. П.С.    Добромирци   
 д.с.кл. 50 Изворово 

4. П.С.    Кардам   
 д.с.кл. 35 Кардам 
 с.кл. 10,5 Кардам 

5. П.С.    Узово   
 д.с.кл. 25 Узово 
 с.кл. 3 11 Узово 

6. П.С.     Калина   
 д.с.кл. 30 Калина 
 с.кл. 1 11 Калина 

7. П.С.    Бежаново   
 с.кл. 1             11 Бежаново 
 с.кл. 2 11 Бежаново 
 с.кл. 3 11 Бежаново 



Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2014 – 2020 г.  
 

 49

8. П.С.    Сираково   
 д.с.кл.  Сираково 
 с.кл. 2 11 Сираково 

9. П.С.     Росица   
 д.с.кл. 20 Росица 

10. П.С.    Малина   
 д.с.кл. 20 Малина 

11. П.С.    Чернооково   
 д.с.кл. 11 Чернооково 
 д.с.кл.Дъбовик 20 Дъбовик 
 д.с.кл.Горица 30 Горица 

Източник:ВиК – Добрич 
 

 В община Генерал Тошево 100 % от населението ползва вода за питейни нужди от 
системата на “В и К” ЕООД – гр. Добрич. От своя страна “В и К” – Добрич задоволява нуждите 
изцяло за сметка на подпочвените води. 
 

Таблица 34: Брой лица, ползващи водоснабдителни услуги, консумация на вода от ползвателите в община 
Генерал Тошево и дължина на водопроводната мрежа 

Година Население Потребители 
Полезно 

използвана 
вода 

Външна 
водопроводна 

мрежа 

Вътрешна 
водопроводна 

мрежа 
 бр. бр. м3/год. км. км. 

2007 19047 19028 739815 342 293 
2008 18987 18968 675319 342 293 
2009 18661 18642 596090 342 293 
2010 15097 15082 542224 342 293 
2011 14953 14938 579900 342 293 
2012 14609 14594 625074 342 293 

Източник:ВиК – Добрич 
  

На територията на община Генерал Тошево няма пречиствателни станции за питейни 
води. Основната част от водопроводите са изградени от 1953 – 1970 г.  94% от водопроводите 
са от Азбестоцимент, 5,66% - Полиетиленови и 0,34% - Поцинковани. Имайки в предвид 
материала, от който е съществуващата водопроводна мрежа, състоянието и не е добро.  
 През последните години са извършени следните ремонти по ВиК в община Генерал 
Тошево: 

І.Водопроводи: 
2008г. 
1. Рехабилитация на уличен водопровод по ул. „Опълченска”-от ул. „Г. Кирков” до ул. 

„Трети март”,гр. Ген.Тошево 
             ПЕ ф 160-265м 
             ПЕ ф110 -  15м 
             ПЕ ф 90  -    5м 

2011г. 
  1. Авариен  ремонт на водопровод   с. Къпиново, общ. Ген Тошево, обл.Добрич    
                 -ПЕ ф90-1400м                                                                                                                                                                                                                            

2. Авариен  ремонт на водопровод  от R- с. Балканци до R- с.Конаре, общ. Ген Тошево, 
обл.Добрич  
                 -ПЕ ф 63 - 3700м       

2012 г.  
1. Авариен  ремонт на напорен водопровод   с. Средина, общ. Ген Тошево, обл.Добрич   

                -ПЕ ф90-1600м          
ІІ.Ремонт на сгради: 
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2008г.                                                                                                                                                                                                                                                    
1. ПС Добромирци,общ.Ген.Тошево-частичен ремонт на покривна конструкция и 
Хлораторно към ПС Добромирци-вътрешни помещения 
2009 г.    

   1. Административна сграда  „В и К” гр. Ген Тошево. 
 Канализация 
 На територията на община Генерал Тошево са разположени следните емитери, 
формиращи отпадъчни води, зауствани във  водни обекти: 

ПСОВ “Генерал Тошево” се отвеждат за пречистване отпадъчните води от 
канализационната мрежа гр. Ген. Тошево. Последната е проектирана да работи с дебит до 899 
куб.м за ден, като към настоящия момент обхваща около 1/3 от отпадъчните води на гр. Генерал 
Тошево, които след пречистване се заустват в Сухо дере. Индивидуалните емисионни 
ограничения по потоци и места на заустване на водите от пречиствателната станция. 
Пречиствателна станция извършва собствен мониторинг на пречистените води. Функционира и 
изграден  нов колектор за отвеждане на отпадъчните води от северната градска част. За 
намаляване замърсяването от отпадъчни води е необходимо да се изгради цялостна канализация 
в гр. Генерал Тошево.  

За експлоатация на канализационната система на гр. Ген. Тошево има издадено от 
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, разрешително 
№ 1375 0007/22.11.2011 г. за ползване на воден за заустване на отпадъчни води в повърхностни 
води с титуляр Община Генерал Тошево. 

ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите. 
Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на РИОСВ – 

Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели не превишават 
индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително. 

Канализационната мрежа на гр. Генерал Тошево с със степен на изграденост около 42 % и 
с довеждащи до ПСОВ битови и промишлени колектори. През 2012 г. е одобрен  от МОСВ по 
ОП “Околна среда 2007-2013 г.” проект: “Доизграждане канализационна мрежа - 18200 м., 
рехабилитация водопроводна мрежа - 3060 м и модернизация ПСОВ – Ген. Тошево”. 

КС “Кардам”, с. Кардам, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД – отпадъчните води, 
които се формират от пречиствателна станция за битово-фекални води и три 
каломаслоуловителя, заустват в четири попивни кладенци. Фирмата има издадено Комплексно 
разрешително № 367-Н0/2008 г. от МОСВ и Разрешително № 02570002/12.06.2008 г. за 
ползване на подземен воден обект за инжектиране на води, издадено от МОСВ. 

Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на РИОСВ – 
Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели не превишават 
индивидуалните емисионни ограничения в издаденото разрешително. 

Добруджански земеделски институт, с. Петлешково, общ. Ген. Тошево. В селището 
живеят 250 човека, а служителите в администрацията са около 220 човека. Отглеждат се 
приблизително 500 животни. Отпадъчните води, които се формират от селището, 
административните сгради и животновъдните обекти се отвеждат в две последователно 
свързани лагуни, след което изтичат по естествения наклон на терена. Потокът отпадъчни води 
не е подложен на пречистване. 

Необходимо е да бъде изградена ПСОВ за отпадъчните водите, формиращи се от 
института. 
 “Ролес “ АД, с. Кардам – На територията на обект се експлоатира мандра. Отпадъчните 
води от нея, посредством специализиран транспорт се отвеждат до лагуна, която е в близост до 
обекта и е в добро състояние. Не са констатирани изтичания на отпадъчни води от нея. 
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1.7.3. Енергийни мрежи и енергийна ефективност  
 Електроснабдяване 

Електроснабдяването на община Генерал Тошево и цялостното стопанисване на 
електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “Енерго-Про 
Мрежи” АД, район Варна.  

“Енерго-Про Мрежи” АД, електроенергийният системен оператор, осъществява единното 
оперативно планиране, координиране и управление, осигурява експлоатацията, поддръжката и 
надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателните 
мрежи, както и ремонтните дейности и услуги и поддържа електропроводи високо напрежение 
на територията на община Генерал Тошево.  
 В района има една подстанция в гр. Генерал Тошево – 110/20 кV. Състоянието на 
въздушните линии 20 кV е сравнително добро и осигуряват преноса на ел. енергия. Мрежите 
ниско напрежение са изцяло от въздушен тип и са в задоволително състояние. В 40 % от 
населените места електропреносните мрежи са физически и морално остарели и подмяната им е 
наложителна. 
 Всички 42 населени места на територията на община Генерал Тошево са 
електрифицирани и нуждите на населението от електропотребление са задоволени. 

Всички бъдещи инвестиции на “Енерго-Про Мрежи” АД Варна ще са насочени към 
постигане на висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и клиентското 
обслужване, както и към утвърждаване на култура на взаимно доверие и лоялност.  

Издадено е строително разрешение на „Уинд Енерджи 3000” ООД за изграждане на 
вятърна електроцентрала от 150 ветрогенератора на територията на община Генерал Тошево. 

Газоснабдяване  
Град Генерал Тошево се намира в непосредствена близост до Националния магистрален 

газопровод “Северен пръстен”. Градът се захранва с природен газ от автоматична 
газоразпределителна станция, свързана с магистралния газопровод.  Общината има разработена 
и одобрена концепция за газификацията на град Генерал Тошево, в която са планирани и 
бъдещи етапи за газификация на населеното място. 

В края на 2012 г. “Добруджа газ” АД  доставя природен газ на 219 потребители от които : 
 9 промишлени; 
 17 обществено-административни и търговски; 
  82 битови.  

 Общата консумация за 2012 г. е 1114  хил.куб.м. природен газ. 
Газификацията на Общината е алтернатива на електрификацията, а високите цени на 

електроенергията – за битови и промишлени консуматори, налагат обединяването на усилията 
на Общините Добрич и Генерал Тошево за развитието на този отрасъл и икономическото 
съживяване на региона.  
  
1.7.4. Електронно-съобщителна система  

Община Генерал Тошево има добре развита телекомуникационна инфраструктура и 
достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с автоматично 
входящо и изходящо междуселищно избиране. Продължава  въвеждането на  модерна цифрова 
комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на съществуващата 
аналогова. 

Наложилата се през последните години тенденция  на намаление на фиксираната 
телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на показателят 
„фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно намаление, подобно на 
процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна телефонна плътност”  се наблюдава 
непрекъсната тенденция на увеличение. Всички селища от общината имат покритие от мрежите 
на трите мобилни оператора Vivacom, Globul и M-Tel, но в някой от селата обхвата е слаб. В 
почти всички населени места вече има Интернет. 



Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2014 – 2020 г.  
 

 52

Все по-важно за регионалната конкурентоспособност и развитието на фирмите става 
достъпът до Интернет и развитието на информационното общество, с което се намаляват  
препятствията от разстоянието и проблемите на отдалечеността, характерни за много 
периферни райони. Достъпът до Интернет и степента на използване от домакинствата до голяма 
степен се обуславят не само от техническата обезпеченост, но и от социално-икономическото 
състояние на потребителите.  

Дейностите на съобщителната система се осъществяват от пощенските станции и 
пощенски клонове.  Мрежата от пощенски станции в селата е добре развита и задоволява 
нуждите на населението. 
          Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като 
покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на 
цялата община.  

 
1.8. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове 
1.8.1. Състояние на води, въздух, почви, шум, радиация 

Води 
 Състоянието на водите е в зависимост основно от състоянието на отделните отрасли на 
промишлеността, селското стопанство, нивото на развитие на инженерната инфраструктура и 
технологиите на пречистване.. Характерно за периода, обуславящ последните 10 години е 
лекото подобряване качеството на водите в резултат на редуциране и спиране на някои 
производства, както и на взетите екологични мерки. 
 Анализ на подземни води показва стабилизация на данните в нормите на "Вода за пиене" 
по БДС 2823 - 83. 3а поддържане на тези показатели е необходим строг контрол върху водите 
зауствани в подземни хоризонти и изгребни ями. Контрол по съхранение и обезвреждане на 
отпадъците, и изправността на канализационната система. 
 С изключение на гр. Генерал Тошево, в общината няма друго населено място, в което да 
има изградена канализационна система и пречиствателна станция. Това също оказва влияние 
върху чистотата на подпочвените води в района на общината. Анализ на водите от по-плитките 
кладенци за водочерпене показва наличие, макар и в минимални количества на нитрати. 
 По дани от обследване от РИОСВ - гр. Варна на язовир Дрян по физикохимични 
показатели се причислява към ІІ категория повърхностен водоизточник. Практически до 
водосборната област на язовира няма промишлени предприятия, населени места и 
животновъдни ферми, които да са източници на замърсяване на водите. Възможност за 
замърсяване може да се получи при прекомерно наторяване на площите над язовира или 
неправомерното миене на машините за растителна защита с повърхностните води завирявани в 
язовира.  
 Качеството на питейните води се следи, както от “В и К” – Добрич, така и от РЗИ – гр. 
Добрич. По данни на “В и К” – Добрич питейните води се изследват на тримесечие в селищата 
на общината по физикохимични и микробиологични показатели. Отклонения от БДС 2823- 83 
“Вода за пиене” не се наблюдават, като изключение правят плитките сондажи на ПС 
”Сираково”, където за понижаване съдържанието на нитрати в станцията водата се смесва с 
вода от валанжския водоносен хоризонт. От своя страна ХЕИ – гр. Добрич също следи 
качеството на питейните води по физикохимични и микробиологични показатели, чрез 
пробонабиране  и  анализи на водата, подавана от помпените станции и в контролните пунктове 
в населените места в общината. 
 По данни от РИОСВ- гр. Варна отпадъчните води имат добро качество след пречистване 
от ПСОВ- гр. Генерал Тошево. 
 Като обект с обществено предназначение е водоизточник „Старата чешма”, с. Житен, ОК 
71-45. При извършен мониторинг – изследване на проба вода през 2012 г. е установено, че 
същата не отговаря на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – 
битови цели по показател нитрати.  
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 На територията на община Ген. Тошево функционира един открит плувен басейн, при 
извършения здравен контрол през 2011 г. и 2012 г. са  установени хигиенни несъответствия в 
обекта, вкл. и несъответствия в качеството на водата за къпане, като са предприети 
своевременно необходимите административно – наказателни мерки, в т. ч. и временно спиране 
на обекта от експлоатация до привеждането му в съответствие със здравните норми. 

Въздух 
 Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Генерал Тошево е 
функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни вещества главно от 
местни източници. Мониторинг за замърсяването на въздуха в  Община Генерал Тошево и 
по-точно контролът върху качеството на атмосферния въздух на територията на град Генерал 
Тошево се осъществява единствено от пробонабирания осъществявани от РИОСВ - гр. Варна и 
частично от РЗИ - гр. Добрич. Контролираните обекти, замърсители на въздуха, от РИОСВ - гр. 
Варна на територията на общината са 17 бр. 

По данни на НСИ - Териториално статистическо бюро- гр. Добрич, делът на замърсяване 
на въздуха от източници на територията на община Генерал Тошево, е значителен за емисиите 
на въглероден окис, метан и азотни окиси 

Високата скорост на вятъра и орографските условия в района спомагат за разсейването 
на вредностите в атмосферния въздух и намаляване концентрациите в приземния въздушен 
слой. Атмосферният въздух се опазва от замърсяване с отпадъчни вещества от промишлените 
предприятия, животновъдните стопанства, транспортните средства, отоплителните централи и 
от някой дейности свързани с бита на населението. 
 Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух за гр. Генерал Тошево са 
емисиите от малкото действащи производствени предприятия, изгарянето на различни видове 
горива за битови и промишлени нужди и автомобилния транспорт. Делът на промишлените 
източници на замърсяване е незначителен.  
 Замърсители на територията на гр. Генерал Тошево с прахови частици са както 
комунално битовата дейност, така и складовите зърнени бази с изградени сушилни към тях. 
Обекти замърсители със сезонно натоварване на мощностите са “База 710”- гр. Генерал Тошево, 
“ДЗИ”-Генерал Тошево,  “Витагрейн БГ”АД  Генерал Тошево, “Ролес” АД – с. Кардам, КС-
Кардам.  
 Въздушния басейн на гр. Генерал Тошево и общината имат и животновъдните ферми, 
торищата около личните стопанства в малките населени места, а в някои случаи и битово-
фекалните води при неизградена канализация. Всички те са основен източник на неприятни 
миризми и амоняк, като същите са замърсители с локално значение.  
 Нискокачествените горива използвани в домакинствата и някои предприятията са 
сериозен замърсител на въздушния басейн в населените места на общината със серен двуокис. 
Те се явяват точкови източници на замърсяване на атмосферния въздух, особено през зимния 
сезон. 
 Значителна част от емисиите на тежки метали (олово, кадмии), азотни окиси и серен 
двуокис се дължат, както на изгарянето на течни горива и бензини, в съчетание с разрастването 
и физическото остаряване на автомобилния парк. 
 До настоящият момент не е правена преценка на влиянието на автобусите за 
извънградски превози, на товарния трафик в общината, както и на действащата селско- 
стопанска техника в района. Независимо от това може да се обобщи, че подвижните източници 
на емисии оказват значимо отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в 
населените места. 
 Почви 
  Химизацията, промишлеността и влиянието на интензивния автомобилен поток са 
идентифицирани като основни причини за замърсяването на земеделските земи и влошаване 
състоянието на почвите като цяло. По въздушен път се пренасят азотни и серни съединения, 
въглеводороди и оловни аерозоли, затова голям дял в замърсяването на почвите има 
автотранспортът. 
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 В землището на с. Рогозина са позиционирани 75 бр. ББ кубове с негодни и залежали 
пестициди. Контейнерите са собственост на общината. В с. Петлешково се намира склад 
негодни и залежали пестициди собственост на “Добруджански земеделски институт”. 
Съхраняват се 500 кг. прахообразни и 1000 л. течни негодни ПРЗ.  
 Появата на голям брой земеделски производители /частни и кооперативни/ предизвиква 
затруднения в контрола по правилното използване на минерални торове и пестициди. В 
последните години в частните земеделски стопанства са започнали да се употребяват 
пестициди, които са бързо разграждащи се и без остатъчни ефекти. Други източници на 
замърсяване на почвите са отпадъчните води и твърдите битови отпадъци. Заустването на 
отпадъчните промишлени води, от локални пречиствателни съоръжения в земните недра, е не 
маловажен замърсител на почвите, тъй като същите не винаги дават желаните резултати на 
пречистване, поради неефективността си. 
 Основен замърсител на почвите се явяват и старите депа за отпадъци на територията на 
общината. Замърсяване с отпадъци се наблюдава в отдалечените и крайни райони на населените 
места, където се образуват микросметища от селскостопански, битови и строителни отпадъци. 
 Значителен проблем за територията на община Генарал Тошево се оказва 
оползотворяването на страничните остатъци (слама, шума, тор) от производството на 
селскостопанска продукция.  

Част от земите в общината са подложени на ветрова ерозия, особено откритите и 
обезлесени равнинни терени в общината. За борба с ветровата ерозия на територията на 
общината са изградени полезащитни пояси. Главен проблем към настоящия момент се явява 
опазването на поясите от незаконната сеч, както и от пожарите при опалване на стърнищата. 
 Община Генерал Тошево се контролира от РИОСВ-гр. Варна. Анализ  на почвите за 
наличие на пестициди се извършва от РИОСВ на всеки четири години, съгласно 
мониторинговата програма на МОСВ. 

Шум 
 Основни причини за повишаване нивото на шума в населените места се явява както 
строителството, така и обусловеното от него увеличаване на потока на товарните автомобили, 
амортизираната пътна настилка, остарелият транспортен парк на голяма част от населението, 
увеличеният брой дизелови автомобили. 
 Акустичната обстановка e неравномерно натоварена, утежнена по главната 
комуникационно-транспортна мрежа, а в останалата част е нормална. 
 Градската територия има за основен физически делител ЖП-линия. В останалата част на 
града има малък брой производствени предприятия, които могат да бъдат квалифицирани като 
локални източници на шум. Най- значителни източници на шум сред тях са автогарата, ЖП-
гарата, бензиностанции, зърносушилни, ремонтни бази, автомивки и др. 
 Гъстотата на пътната мрежа в общината е около средната за страната. Съществен 
проблем от екологична гледна точка, в т.ч. и шумово замърсяване, създава преминаването на 
пътната мрежа през населените места. Във всички села, главната улица е част от нея. 
Интензивността на движението в общината не е голяма, но със значителен процент товарно 
движение. Най- засегнати от негативното шумово влияние са населените места, пресичани от 
републиканската пътна мрежа – с. Кардам и град Генерал Тошево. Стойностите на 
еквивалентните нива на шума върху уличната мрежа на гр. Генерал Тошево варират от 58 до 73 
дб (А), при нормативно изискване- 60 дб (А).  Напоследък се регистрират нива на шума към 
горната граница, като резултат от увеличената интензивност на движението. В последните 
години броят на леките и товарните автомобили значително се е увеличил.  
 Нивата на шума по главните артерии и в прилежащите жилищни сгради не превишават 
нормативните изисквания.  
 Голямото натоварване на републиканските пътища с товарно движение, определено 
влияе върху шумовото замърсяване в общината. Поради средищното си положение и това, че 
гр. Генерал Тошево се явява общински център, същият има 4 входни артерии, които се насочват 
директно към централната градска част. Актуални данни за интензивността на потоците и 
нивата на шума няма. Поради липсата на околовръстни пътища е невъзможно да се изведе 
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товарния поток извън града. При тази ситуация целият транзит от интензивното движение 
преминава през града и подлага голяма част от населението на въздействието на шума. 
 Трябва да се отбележи, че има и известни компенсаторни фактори, чрез които 
общинското ръководство се стреми да противодейства на шумовото натоварване и това са: 
повишаване процента на асфалтираните улици в града, отклоненият тежкотоварен транспорт от 
централната част и др. 
 Радиация 

Слънчевата радиация е природен източник на радиация, към която човек се е 
приспособил и не е прието да се счита като опасна за неговото здраве. 

Сумарната слънчева радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около 
обяд достига максималните си стойности. От значение на прихода и разхода на слънчевата 
радиация е и прозрачността на атмосферата. Продължителността на слънчевото греене има 
сериозно отношение към компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене 
зависи от дължината на деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и 
закритостта на хоризонта. 

Познаването на светлинния режим е тясно свързано с хигиената на труда, 
експлоатацията на различни технически съоръжения и др. 
 
1.8.2. Дейности по управление на отпадъците 
 Община Генерал Тошево е една от сравнително малките общини в България, но се 
сблъсква с почти пълната гама проблеми свързани с управлението на отпадъците. 
 Закона за управление на отпадъците ЗУО разделя отпадъците по видове както 
следва: 
 битови; 
 производствени; 
 опасни; 
 строителни. 
 Биоразградими 
 Масово разпространени 

Общинските власти играят важна роля в изпълнението на политиката по отношение 
опазване на околната среда, подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на 
отпадъци, чрез сключването на договори и в това отношение основните им функции включват: 

 осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; 

 събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 
и съоръжения за обезвреждането им; 

 почистване на уличните платна, тротоарите, площадките, алеите и поддържане на 
зелените площи и други територии от населените места предназначени за обществено 
ползване; 

 избора на площадки, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане на битови или строителни отпадъци, чрез включването в регионална 
система; 

 разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, чрез организация по оползотворяване; 

 организирането и прилагане на системата за разделно събиране и съхранение на излезли 
от употреба моторни превозни средства с фирми получили разрешение от МОСВ; 
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 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаване на незаконни сметища, чрез контрол от длъжностни лица; 

 определяне на места за поставяне на негодни за употреба батерии. 
 
На основата на това разделение в Общината е създадена следната организация: 
- битовите отпадъци от гр. Генерал Тошево и селата се събират и извозват от фирма 

избрана по реда на ЗОП- “А.С.А. България” ЕООД, като същата фирма осъществява и 
почистването на териториите за обществено ползване в града, като това се извършва със 
следната техника: 
 

 Специализиран сметосъбиращ автомобил 
 Специализиран автомобил за машинно метене на улици  
 Специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на контейнерите- под наем от 

фирмата- изпълнител на обществена поръчка 
 Булдозер -1 бр.; 

 
Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията на 

град Генерал Тошево в 4 района от понеделник до четвъртък, т.е. веднъж седмично са 60, 120 и 
240 л. кофи и бобри 1.1 куб.м., като контейнерите разположени в централна зона се почистват 
2 пъти седмично, както следва: 

Понеделник-І район : 60 л-167 бр, 120 л-498 бр, 240 л-8 бр, бобри 1.1 -64 бр, 0.77- 10 бр 
Вторник -ІІ район : 60 л – 262 бр, 120 л-508 бр, 240 л-11 бр, бобри 1.1-24 бр, 0.77- 4 бр,  
Сряда -ІІІ район : 60 л-1060 бр, 120 л-118 бр, 240 л-12 бр, бобри 1.1-17 бр, 0.77- 7 бр, 
Четвъртък- ІV район :60 л-669 бр, 120 л-189 бр, 240 л-7 бр, бобри 1.1- 43 бр, 0.77- 1 бр 

 
Видът и броят на съдовете за битови отпадъци, които се обслужват на територията на 

останалите населени места в община Генерал Тошево, два пъти месечно в дните от петък до 
неделя са както следва: 

 621 бр. съдове тип „Бобър” с обем 1,1 куб.м.; 
 

        Таблица 35: Разположение и брой на съдовете за битови отпадъци по населени места 

Населено място 
Съдове тип 

„Бобър” с обем 
1,1 куб.м. 

Населено място 

Съдове тип 
„Бобър” с обем 

1,1 куб.м. 
 

Равнец 16  с. Ал.Стамболийски 4 

Дъбовик 22 с. Балканци 8 

Пчеларово 31 с. Бежаново 7 

Житен 20 с. Великово 4 

Красен 33 с. Вичево 5 

Росица 22 с. Горица 4 

Изворово 30 с. Градини 6 

Къпиново 16 с. Зограф 6 

Люляково 26 с. Калина 8 

Присад 17 с. Краище 3 

Пленимир 10 с. Лозница 4 

Кардам 77 с. Писарово 8 
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Йовково 20 с. Рогозина 9 

Чернооково 16 с. Росен 10 

ОБЩО 496 с. Сирасово 5 

  с. Сноп 12 

  с. Снягово 7 

  с. Средина 5 

  с. Сърнено 7 

  с. Узово 3 

  ОБЩО 125 

Източник: Община Генерал Тошево 
 
- производствените и опасните отпадъци, които предимно са ангажимент на причинителя 

се събират, съхраняват транспортират и обработват от фирми и организации, имащи право за 
това, като се спазва съответния разрешителен режим; 

- строителни отпадъци и приравнените на битовите производствени неопасни отпадъци, 
се събират и извозват от фирмите причинители на същите, след получено разрешение от 
общината; 
 Отпадъците в общината се депонират на: 

- Депото за неопасни ТБО на гр. Генерал Тошево, намиращо се 5 км. западно от града 
или на 2 км от кв. Пастир. Координати: 43о43.873 С; 28о 01.823 И, надм. вис. 260м. 

Депото е в експлоатация от 1975 г. Предназначението му е за битови, неопасни 
промишлени и смесени с друг тип отпадъци. За депо са били определени 5,39 ха, но с отпадъци 
реално са заети не повече от 3 ха. 

Депото е част от поземлен имот N000076; Има издадена скица N К05730/11.08.2003. 
Теренът е общинска публична собственост на община Генерал Тошево. На депото липсват 
кантар и приемен пункт, а оградата постоянно се разбива и ограбва. При възможност 
отпадъците на сметището се уплътняват и се запръстява с около 40- 50 см. почвен слой. За тези 
цели се използва булдозер, който оперира на сметището. 

Генерирани и депонирани отпадъци на депото през последните години: 
2010 год.- 8625 т. 
2011 год.- 8729 т. 
2012 год.- 6272 т. 

 
 Приблизителния състав на генерираните отпадъци в тегловни проценти е хартия – 2 %; 
текстил – 3 %; пластмаси – 5 %; стъкло – 4 %; метали – 1 %; хранителни и градински отпадъци- 
43 %; кожа, гуми- 4 %. От физико- химичните показатели на генерираните отпадъци, например  
плътността е 330 кг/ куб.м.   
 За разделното събиране на отпадъците, рециклирането и намаляване като цяло на 
полезните съставки от общия битов поток отпадъци, които се депониранират на сметището, 
общината има сключен договор с оползотворяваща организация. Общината е съгласувала 
представения план от „Екоколект”, като за разделно събиране са предвидени 60 бр. контейнери 
за отпадъците от опаковки от хартия, пластмаса, метали и стъкло, от които: 
 40 бр. жълти контейнери (за пластмаса, хартия и метал), тип бобър, с вместимост 1100 л.; 
 20 бр. зелени контейнери (за стъкло), тип иглу, с вместимост 1180 л. 

Честотата на се извозване на жълтите контейнери е 2 пъти месечно, а на зелените веднъж 
на три месеца. 

 
Съгласно новите законови разпоредби за управление на отпадъците, депото в Генерал 

Тошево следва да бъде закрито и рекултивирано през 2015 г.-16 г. с изграждането на 
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регионално депо. Има разработен проект за рекултивация на депото, на който трябва да се 
извърши актуализация. 

Общината ще извозва отпадъците си на новото регионално депо в с. Стожер след като 
бъде изградено същото. Предвидено е на новото депо да бъде обособена площадка за 
компостиране на биоразградимите растителни и животински отпадъци, на  строителни 
отпадъци, генерирани на територията на общините, участнички в регионалното сдружение. 
 

1.9. Административен и финансов капацитет на Община Генерал Тошево 
1.9.1 Административен капацитет и структура на общинската администрация 

Община Генерал Тошево разполага с добре изградена административна структура и има 
нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за развитие за 
2014.2020 г.  

Общинската администрация е разделена на Обща и Специализирана администрация, 
които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, извършващи дейности по 
административното обслужване на гражданите и юридическите лица.  Общата администрация 
се състои от Дирекция „Финанси,бюджет, МДТ” и Дирекция „Административно-правно, 
информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”, а Специализираната 
администрация  включва: Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически 
дейности и проекти” и Дирекция „Хуманитарни дейности”. 

Общата численост на Общинска администрация Генерал Тошево се състои от  173, 75 
щатни бройки, в това число: 

 Кмет на Община  - 1 
 Кметове на кметство  - 9 
 Кметски наместници  - 25,5 
 Заместник-кметове на община  - 2 
 Секретар, ПРК - 1 
 Вътрешен одит - 2 
 Главен архитект - 1 
 Звено”Архитектура,надзор,кадастър и регулация” - 3 
 Секретар КБППМН - 0,75 
 Администрация в кметства - 12,5 
 Дирекция  „Финанси,бюджет, МДТ” – 16 бройки, в това число 1 директор 
 Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии и 

управление на собствеността” - 32 бройки, в това число 1 директор 
 Дирекция ”Устройство на територията,собственост, икономически дейности и 

проекти” – 20 бройки, в това число 1 директор 
 Дирекция „Хуманитарни дейности” – 48 бройки, в това число 1 директор  
В Дирекция „Финанси, бюджет, МДТ” са формирани следните отдели: 

 Отдел „Финанси и бюджет”  с обща численост - 9 бройки 
 Отдел „Местни данъци и такси”  с обща численост  6 бройки 

В Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии и 
управление на собствеността” са формирани следните отдели: 

 Отдел „Административно-правно обслужване” с обща численост  - 15 бройки;  
 Отдел „Информационно обслужване и технологии, управление на собствеността” 

с обща численост  – 16 бройки. 
В Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и 

проекти” са формирани следните отдели: 
 Отдел”Териториално устройство,строителство, Инвестиционна дейност и 

екология „ с обща численост  – 12 бройки; 
 Отдел „Собственост и стопански дейности” с обща численост  – 7 бройки.  
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В Дирекция „Хуманитарни дейности” са формирани следните отдели: 
 Отдел „Образование, младежки дейности и спорт” с обща численост  – 22 бройки; 
 Отдел „Култура, вероизповедания и евроинтеграция” с обща численост  – 8 

бройки; 
 Отдел „Социални дейности и домашен социален патронаж” с обща численост  – 

17 бройки. 
 Обща численост на персонала намалена с изборните длъжности и органи на власт по 
чл.19 от Закона за администрацията, техните заместници, а за общинските администрации - и 
кметските наместници е 139,25 щатни бройки. Общата администрация - 48 щатни бройки. 
Специализираната администрация – 68 щатни бройки. Служителите заемащи ръководни 
длъжности са 13, а служители заемащи експертни длъжности с аналитични и /или контролни 
функции 6 щатни бройки. 
 
1.9.2. Общински бюджет и финансов  капацитет 

Генерал Тошево е малка община и финансовият й капацитет и възможности за съ-
финансиране на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в ОПР 2014-
2020  г. са доста ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи в 
общинския бюджет.  

За 2013 г. макро рамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на 9 135 926 
лева, в това число: 

 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 056 923 лева  
 Приходи за местни дейности в размер на 5 079 003 лева 
От собствените приходи на Общината, данъчните приходи са в размер на  965 000 лева, 

неданъчни приходи - 3 401 515 лева, а целевата субсидия за финансиране на капиталовите 
разходи в местните общински  дейности в размер на 290 800 лева. 

Общинският бюджет за 2013 г. е формиран по следния начин: 
По прихода –  9 135 926 лева   
1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 056 923 лева в т.ч.: 
1.1. Обща  субсидия в размер на 3 865 931 лева.; 
1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер-20 000 лева; 
1.3. Собствени приходи на общинските училища в размер на 47 219 лева. 
1.4. Временно съхранявани средства от и за извънбюджетните сметки  в размер на 19 215 

лева. 
1.5. Остатък от предходен период по левови сметки в размер на 128 711 лева и по валутни 

сметки 14 277 лв. 
2. Приходи за местни дейности  в размер на 5 079 003 лева в т.ч.: 
2.1. Данъчни приходи в размер на  965 000 лева 
2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 401 515 лева 
2.3. Целева субсидия за финансиране на капиталовите разходи в местните общински  

дейности в размер на 290 800 лева 
2.4. Целева субсидия за  финансиране  основен ремонт и изграждане на общински пътища 

в размер на 218 800 лева 
2.5. За зимно поддържане на пътищата 64 200 лева 
2.6. Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 79 407 лева 
2.7. Обща изравнителна субсидия  881 100 лева 
2.8. Предоставени и възстановени суми по временна финансова помощ 59 400 лева 
2.9. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки 71 100 лева 
2.10. Временни безлихвени заеми на ИБСФ 200 000 лева 
2.11. Разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала 400 000 лева 
2.12. Погашения по заеми  111 120 лева 
2.13. Остатък от предходен период по левови сметки 456 053 лева и по валутни сметки  

1083 лева 
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2.14. Лизингови вноски 17 000 лева 
2.15. Отчисления по Закона за управление на отпадъците 266 074 лева. 
2.16. Погашения по дългосрочен заем към ФЛАГ  597 047 лева 
По разхода в размер на  9 135 926 лева  разпределени по функции, групи, дейности, 

параграфи и под параграфи, както следва: 
1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 567 521 лева, от тях: 
1.1. От държавни трансфери и собствени средства 4 056 923 лева 
1.2. Дофинансиране от  местни приходи 510 598 лева 

2. За местни дейности в размер на 4 568 405 лева в т. ч: 
2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности 250 000 лева 
2.2. Инвестиционна програма в размер на 5 501 106 лева (4 291 075 лева от допълнително 

очаквани външни финансирания), в която са включени и ремонтите на общинските пътища. 
Най-много средства в общинския бюджет (около 77%) са заделени за фунция 

„Образование” - 3 658 416 лева, функция „Общи Държавни служби” - 2 198 398 лева и функция 
“БКС”  - 1 141 424 лева. 

От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че Община 
Генерал Тошево няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на проекти и 
дейности от Общинския план за развитие. В бюджета няма заделени средства за разработване, 
управление, изпълнение и съ-финансиране на проекти и дейности от ОПР. Единствените 
възможности са от заделения резерв в размер на  250 000 лева за неотложни и непредвидени 
разходи в местните разходи. 

За изпълнението на Общинския план за развитие за 2014-2020 г. следва да се търсят 
източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни програми, финансирани от 
фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Програма за рибарство, Програми 
за трансгранично сътрудничество, Програми на българските министерства и други. Като 
алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват кредити от фонд „ФЛАГ”, 
краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет.  

Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските общини 
начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е публично-частното 
партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и механизми вече са нормативно уредени 
със Закона за публично-частното партньорство в сила от 01.01.2013 г. 

ПЧП едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и достъпни услуги 
от обществен интерес и насърчаване на частните инвестици в строителството, поддържането и 
управлението на обекти на техническата и социална инфраструктура и в извършването на 
публични функции и дейности. ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор – 
Община и частния партньор – Инвеститор. ПЧП дава гаранции за защита на публичните активи 
и ефективно управление на публичните средства, като същевременно се създават работни 
места, генерират доходи и насърчава предприемачеството. 

Политиката за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на ОПР, в 
която в самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и сроковете за 
изпълнението им. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 години.  

За изпълнението на ОПР 2014-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции на 
местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и съживяване 
на района. 

2. Обобщен SWOT анализ 
SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя 

изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като акцентира на силните, 
слабите страни, възможностите и заплахите за развитие. 

SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират 
силните и слабите страни на община Генерал Тошево, оценка на външните фактори на 
обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за 
развитието на общината. 
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Силни страни Слаби страни 
1. Плодородна обработваема земеделска 

земя и добри условия за развитие на 
селско стопанство. 

2. Граничен район на България с Румъния 
– ГКПП  Йовково. 

3. Изградена техническа и транспортна 
инфраструктура. 

4. Международна железопътна линия. 
5. Добре развита селищна система. 
6. Наличие на газификация. 
7. Развитие на научно-изследователска 

дейност в Добруджански земеделски 
институт. 

8. Природни забележителности и 
защитени зони. 

9. Липса на сериозни промишлени 
източници на замърсяване на околната 
среда.  

10. Съхранени културни традиции. 
  

1. Периферно географско положение, 
встрани от важни транспортни артерии 
и големи административни центрове. 

2. Демографска криза - намаляване и 
застаряване на населението. 

3. Ръст на безработицата, ниски доходи и 
жизнен стандарт. 

4. Амортизирана техническа и 
транспортна инфраструктура. 

5. Неблагоприятна инвестиционна среда, 
ниска конкурентоспособност и слаба 
икономическа активност на 
населението. 

6. Ниското ниво на образование и 
квалификация на населението би могло 
да препятства привличането на 
инвестиции. 

7. Тенденция към монокултурно 
земеделие - интензивно 
зърнопроизводство и неразвито 
животновъдство. 

8. Ограничени водни ресурси – източници 
за напояване. 

 
 

Възможности Заплахи 
1. Възможност за разнообразяване на 

земеделието към 
зеленчукопроизводство и овощарство. 

2. Потенциал за развитие на 
животновъдство. 

3. Съпътстваща селското стопанство 
преработвателна промишленост. 

4. Потенциал за развитие на селски, еко, 
културен туризъм, лов и риболов.  

5. Развитие на трансгранично 
сътрудничество с Румъния. 

6. Стимулиране на публично-частните 
партньорства.  

7. Усъвършенстване на партньорството с 
НПО и други общини при подготовка и 
реализиране на съвместни проекти. 

8. Привличане на български и 
чуждестранни инвеститори, използване 
фондовете на ЕС.  

 

1. Задълбочаване на демографската криза, 
продължаващо намаляване и 
застаряване на населението.  

2. Затвържване на тенденцията към 
бъдещо обезлюдяване и заплаха от 
изчезване на малките населени места. 

3. Икономически упадък, увеличаване на 
безработицата, нисък жизнен стандарт. 

4. Слаба икономическа активност на 
населението и липса на инвеститорски 
интереси.  

5. Изчерпване плодородността на 
земеделската земя от прекалено 
интензивното зърнопроизводство. 

6. Продължаващ дисбаланс между 
развитието на общинския център и  
малките населени места. 

7. Влошаване качеството на техническата 
и транспортна инфраструктура. 

8. Замърсяване на околната среда от 
антропогенни или други фактори. 
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 
 
1. Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на община Генерал 
Тошево за периода 2014 – 2020 г. 

При разработването на стратегическата част на ОПР е необходимо постигане на 
хармонизация и съответствие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и 
законодателстното на ЕС в областта на регионалната и кохезионната политики. Съответствието  
се отнася до това в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, 
отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на 
регионите и местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са 
насочени към намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и 
подобряване на жизнения стандарт.  

От особено важно значение е ОПР да бъде разработен и прилаган като част от общата 
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със 
законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. 
Този подход не трябва да се разглежда като нарушаване на самостоятелността на общината 
сама да определя стратегията си за развитие и средствата за нейното изпълнение. Чрез 
прилагането на единен поход и стандарти на планиране и програмиране на развитието, 
взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива, 
използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и 
институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово 
подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното 
развитие.  

Общинският план за развитие на община Генерал Тошево обвързва сравнителните 
предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за 
постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към по-висок жизнен стандарт и 
устойчивост в бъдеще. Съхранените местни ресурси – хората, природата, земята, горите, 
водите, защитените територии и зони, природното и културно наследство са символи на 
местната идентичност и основа за планиране на развитието. 

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в ОПР на 
община Генерал Тошево, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-
общи стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните 
специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения 
пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на 
конкретни проекти. 

Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на община Генерал Тошево 2014-
2020 г. е съобразена с изискванията на европейското и националното законодателство за 
регионално развитие и се основава на следното:   

- Стратегическата рамка отчита резултатите от проведените социално-икономически, 
сравнителен анализ и SWOT-анализ, където са синтезирани основните проблеми, текущото 
състояние, тенденциите и бъдещия потенциал и възможности за развитие на района. 

- Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните целите на Общинския 
план за развитие на Генерал Тошево за периода 2014-2020 г. са формулирани в резултат на 
проведена широка обществена дискусия и обсъждания, като в същото време са отчетени и 
съгласувани целите и приоритетите, дефинирани в стратегическите документи от по-високо 
ниво.  

- Стратегическата рамка за развитие на ОПР отчита целите на европейската кохезионна 
политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със Стратегията „Европа 
2020” и с други общоевропейски документи на политиката за сближаване като Стратегическите 
насоки за развитие на Общността и стратегиите от Лисабон и Гьотеборг. 
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- Стратегическата част на ОПР е обвързана с националните цели и приоритети на 
основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия програмен 
период, като: Националната програма за развитие „България 2020”, Националната програма за 
реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България 
за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-
2025 г., както и различни секторни стратегии и политики. 

- ОПР е съгласуван със стратегическата рамка на новия Регионален план за развитие на 
Североизточния район и с Областната стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-
2020 г. 

- Мерките и дейностите заложени в ОПР отразяват желанията и вижданията на местната 
власт, обществени организации, гражданите и бизнеса, относно приоритетите за развитие на 
общината и в същото време са съгласувани с мерките и дейностите, които ще се финансират от 
Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (доколкото е приложима), 
Програмата за морско дело и рибарство и др. 

- Заложените проекти за изпълнение в Програмата за реализацията на ОПР на община 
Генерал Тошево за 2014-2020 г. са изцяло съобразени с приоритетите за развитие на общината и 
бюджетните й възможности за съфинансиране. 

Общинският план за развитие тряба да допринесе за постигане целите на ЕС в 
областта на регионалната политика и приоритетите на Стратегия „Европа 2020” за 
интелигентен , устойчив и приобщаващ растеж: 

 - ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 
иновации;  

- УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

- ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 
която да доведе до социално и териториално сближаване.  

ОПР трябва да се обвърже и с целите на Стратегия „Европа 2020” за: 
1. Трудова заетост - работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години. 
2. НИРД и иновации - инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети 

заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации. 
3. Климатични промени и енергия - намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % 

(или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от 
енергията от възобновяеми енергийни източници увеличаване на ЕЕ с 20 % . 

4. Образование - намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до 
под 10 % и поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование. 

5. Бедност и социално изключване - поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от 
бедност и социално изключване хора  

Общинският план за развитие може да се разглежда като интегрален елемент от 
националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в 
България, като адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните 
направления: 

Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната програма за 
реформи 2011-2015 г. 

В Националната програма за реформи като национален ангажимент по Стратегия 
„Европа 2020” са заложени следните цели: 

- Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 
2020 г.” 

- Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП” 
- Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика” – „Достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване 
на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.” 

- Национална цел 4:  „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 
11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” 
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- Национална цел 5:  „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” 
Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия 

за регионално развитие 2012-2022 г. 
Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на Националната 

стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и 
местното развитие, свързани с икономическо, социално и териториално сближаване и 
балансирано развитие. Стратегическите цели на НСРР са насочени към: повишаване на 
конкурентоспособността и заетостта; инфраструктурно развитие и достъпност, устойчивост и 
социалното включване. 

Съгласуваност с Националната програма за развитие „България 2020” 
Общинският план за развитие е съобразен с целите и приоритетите на НПР. 
Цели на НПР: 
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, 

създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 
качествено здравеопазване.  

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие 
на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.  

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 
повишаване на ресурсната ефективност. 

В НПР са заложени 8 приоритета, формулирани както следва:  
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и 

качествените характеристики на работната сила.  
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.  
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал.  
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси.  

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката.  

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 
услуги за гражданите и бизнеса.  

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.  
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 
Обвързаност с Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 
Важен момент е ОПР да отразява пространствените перспективи на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат 
възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и се 
създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който 
играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 
устойчивото развитие на общината. В същото време трябва да се постигне балансираност в 
развитието, чрез инвестици в определените селища – опорни центрове на административния 
център – град Генерал Тошево. 

В НКПР са заложени следните стратегически цели за развитие: 
Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство” 
Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, 

културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, 
сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство. 

Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие” 
Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество 

на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и 
намаляване на неравенствата между централните градски и периферните селски райони. 
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Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги” 
Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на 

пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до 
образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство” 
Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни 

ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна 
идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот. 

Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 
Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и 
периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, икономически, 
социален и културен потенциал за развитие. 

Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации” 
Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно 

подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на 
полицентричния модел. 

Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на 
Североизточния район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и 
приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на 
района. На ниво общински план за развитие следва да се гарантира връзката между 
регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират 
плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”. 

РПР на СИР поставя следните стратегически цели за периода 2014-2020 г.: 
- Стратегическа цел 1: ”Повишаване конкурентноспособността на района чрез 

активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда” 
- Стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване 

стандарта на живот и качеството на жизнената среда” 
- Стратегическа цел 3: „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез 

подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни 
центрове” 

Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Добрич за периода 
2014-2020 г. 

Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и 
приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат 
стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в 
Областната стратегия за развитие на област Добрич. Това съответствие осигурява 
допълнителни ефекти и потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови 
схеми и развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони. 

Областната стратегия за развитие на област Добрич дефинира следните три 
стратегически цели: 

1. Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на  
заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно 
положение. 

2. Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността за постигане  
на динамично развитие на областта при намаляване на различията както вътре в нея, така и 
спрямо съседните области. 

3. Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на  
адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните условия, 
ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално сътрудничество. 

Основните източници на средства за финансиране изпълнението на Общинския план за 
развитие на община Генерал Тошево за 2014-2020 г. са: Европейските структурни и 
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инвестиционни фондове (ЕСИФ), Общинския бюджет, Централния бюджет на РБ и други 
фондове и програми.  

ЕСИФ е общо понятие, обединяващо в новия програмен период Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и финансирането по 
линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за 
морско дело и рибарство. Помощта за България от ЕСИФ е регламентирана в Споразумението 
за партньорство между България и ЕС за 2014-2020 г., наследник на Националната 
стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. 

В Споразумението за партньорство са формулирани четири основни приоритета за 
ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както следва: 

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който 
обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включване и Образование, 
учене през целия живот. 

Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща 
подприоритетите: Повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови икономически 
сектори, НИРД и иновации, и достъп до и използване на ИКТ. 

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща 
подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към ниско-въглеродна 
икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и климатични промени и Околна среда 
и опазване на природното богатство. 

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който 
обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро 
управление, качествена и независима съдебна система и Достъп до качествени обществени 
услуги и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на провеждането на 
реформи. 

За да финансира инвестиционните си разходи за развитие, местната власт трябва да има 
достъп и до националния и регионалния пазар на капитали, както и да развива форми на 
публично-частни партньорства. 

Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Генерал Тошево и 
през новия програмен период  ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи 
фактори:  

• стимулиращи развитието;  
• задържащи развитието.  
Програмно-целевата част на Общинския план за развитие е базирана основно на 

очакваното въздействие на система от условия и фактори, които ще имат положително, 
позитивно въздействие върху комплексното развитие на общината.  

В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите измерения на 
факторите със стимулиращо влияние, засягащи:  

• Развитие на селското стопанство, чрез използване на разполагаемите в общината богати 
и плодородни земеделски земи и развитие на съпътстваща лека и преработвателна 
промишленост;  

• Повишаване броя и подобряване конкурентоспособността на МСП, като гръбнак на 
местното икономическо развитие; 

• Развитие на алтернативни форми на туризъм, чрез пълноценно използване на 
наличните ресурси и развитие на съпътстващи туризма дейности и услуги;  

• Балансираност и всеобхватност на функциите в общината и в административния й 
център, които увеличават икономическия, административния и обслужващия им потенциал.  

Развитието на община Генерал Тошево ще изпитва и съпътстващото влияние на някой 
фактори със задържащ характер.  

Такива са:  
• Намаляващия брой млади хора и липсата на достатъчно човешки ресурси с високо 

образование, ценз, опитност  и професионални умения;  
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• Липсата на изградена привлекателна и устойчива бизнес и инвестиционна среда в 
общината и в България като цяло;  

• Наличието на диспропорция между потребността от публични инвестиции и реалните 
възможности за бюджетно осигуряване на средства.  
 Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Генерал Тошево се 
нуждае от ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за генериране на 
растеж, заетост и устойчиво развитие за преодоляване на демографските проблеми. 
 Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и 
инвестиционен) и така да насочи усилията си, че в максимална степен да оползотвори 
възможностите за финансиране - национални и европейски. 
 Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това 
означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху икономическия, 
природно-културния, инфраструктурния и човешкия потенциал.  
 Потребностите от “коригиращи” и „подкрепящи” публични намеси в развитието на 
община Генерал Тошево са се увеличили през последните години. Необходимо е ново 
териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и 
осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие 2014-2020 г.  
 Стратегията за развитие на общината до 2020 г. следва да бъде агресивна по отношение 
на желания териториален баланс и протичането на демографските процеси, подкрепяща по 
отношение на необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по 
отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.  
 Същевременно трябва да се отчете факта, че идентифицираните в социално-
икономическия анализ множество проблеми и нужди на територията на общината няма да 
могат да бъдат решени в рамките на програмния период до 2020 г. Финансовите ресурси и 
възможности следва да бъдат обвързани и насочени към решаването на най-приоритетните 
потребности на общината, така че да доведат до значителен социално-икономически ефект. 
 

1.1. Визия и стратегически цели за развитие на общината 
 
 Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на община 
Генерал Тошево. Тя  е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за 
стандарта на живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.  
 Жителите на Генерал Тошево искат да имат "работа и по-висок жизнен стандарт",  да 
обитават "добре устроена жизнена среда" и да чувстват "сигурност" за живота си и за бъдещето 
на децата  си. На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината. 

Визия 
„Генерал Тошево – добруджанска община с плодородна земя, утвърден 

земеделски център с развита преработвателна промишленост, чиста природа, 
съхранени културни традиции, привлекателен за живот и работа на млади 
хора.” 
  
 Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и развит специфичният 
потенциал на общината, изразен най-вече в нейното предимство на утвърден земеделски център 
с добри възможности за развитие на селско стопанство, лека и преработвателна промишленост. 
 За достигане на визията, е необходимо да се работи за: 

- създаване на благоприятна и привлекателна бизнес среда, с цел стимулиране на 
инвестиционната активност за създаване на нови работни места и допълнителни 
източници на доходи за жителите на община Генерал Тошево; 
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- високо-технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на нейната 
ефективност; 

- възстановяване и развитие на традиционни за района селскостопански производства – 
зеленчукопроизводство, трайни насаждения и развитие на поливно земеделие; 

- развитието на техническата и социалната инфраструктура; 
- създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, безопасността и 

удобството на всички граждани и гости на общината.  
За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни, 

икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие и 
хармония между човека и природата. За реализирането на визията ще се разчита на местните 
ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС и наличие на 
инвестиционна активност, ще се превърнат в конкурентни предимства.  

Желаният резултат, формулиран във визията на ОПР на Генерал Тошево ще спомогне за 
постигане на визиите за развитие на областта и СИР, които най-общо целят устойчивост, 
балансираност и сближаване – икономическо, социално, териториално и екологично. 

Постигането на желаната визия следва да се осъществи чрез определените главна и 
стратегическа цели, подкрепени от адекватни приоритети, специфични цели и мерки. 

 
ГЛАВНА ЦЕЛ 

Постигане на икономически растеж с високи равнища на заетост, основани 
на потенциала и ресурсите на общината, подобряване на техническата 
инфраструктура и преодоляване на демографската криза и бедността.  

 
Постигането на икономически растеж е свързано най-вече с насърчаване на 

инвестициите, предприемачествато и оползотворяване на местния потенциал. Необходимо е 
целенасочено отваряне на пазара за стоки и услуги, като се използват предимствата на гео-
стратегическото положение на община Генерал Тошево в близост  до главни пътни артерии и 
магистрала. 

Осигуряването на достъп до нови пазари, финансови ресурси, европейски фондове, 
рисков капитал и схеми на финансов инженеринг е решаващ фактор за развитието на 
предприемачеството, генерирането на растеж и работни места в общината. 

Необходимо е да се насърчава разкриването на нови предприятия, вискоко-технологични 
производства, иновации, повишаване адаптивността на работниците и фирмите и 
интензифицирането на процеса за създаване на работни места. Тук важно значение ще има 
балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на труда – гъвкавите форми на заетост не 
трябва да се въвеждат за сметка на ограничаване правата на заетите и сигурността на работното 
място. 

Високото равнище на заетост е важно условие за постигане на по-бърз и траен растеж, 
социално сближаване и повишаване на доходите. Увеличаването на броя на хората, участващи в 
пазара на труда, е най-добрият начин за съхраняване на икономическата, социалната и 
териториалната устойчивост на общината и ще допринесе за преодоляване на демографската 
криза и бедността. 

Реализирането на Главната цел следва да стане в условията на тясно  взаимодействие и 
партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват всички 
възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и 
трансгранично сътрудничество. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
 

Цел 1: Икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и 
привличане на инвестиции в селското стопанство и съпътстващи дейности и услуги за 
намаляване на безработицата и повишаване на доходите. 
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Цел 2: Запазване и развитие на човешкия капитал, чрез подобряване качеството и 
стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на 
образованието и социалното включване. 

Цел 3: Балансирано териториално развитие и свързаност, чрез комплексно 
подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, 
съхраняване и опазване на природното богатство и културните традиции. 

 
Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите цели 

ще бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва: 
- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на 

инвестиции, прилагане на иновативни решения , ресурсна ефективност, по-висока 
заетост, доходи и жизнен стандарт. 

- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със 
специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите училище, 
увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и 
работа в общината. 

- Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между населените 
места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и 
утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство. 
На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени към постигането на 

специфични цели в различни сфери на развитието на общината.  
Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупрост от мерки и дейности, които ще 

бъдат обобщени в Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. под формата на приоритетни 
проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с капацитета и 
възможностите на Общината. 

 

1.2. Приоритети, специфични цели и мерки 
Приоритет 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на 
ресурсите и привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността и 
съпътстващи дейности и услуги. 
Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите  и иновациите 
 

Мярка1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество и конкурентоспособност 

Дейности: 
- Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в промишлеността, 

търговията, услугите и туризма; 
- Повишаване конкурентоспособността на МСП чрез подобряване качеството на 

продукцията, производителността на технологиите и управлението в предприятията;  
- Помощ при стартиране за неселскостопански дейности  в селата; 
- Повишаване информираността на бизнеса и на предприемаческите умения; 
- Развиване на нова индустриална зона в гр. Генерал Тошево, привличане на инвеститори 

и създаване на работни места. 
 
Мярка 1.1.2: Развитие на иновационния капацитет и интелигентни производства 

- Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и производства; 
- Изграждане на логистичен център в гр.Генерал Тошево; 
- Насърчаване на иновативни и творчески индустрии. 

Мярка 1.1.3: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо 
развитие 
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Дейности: 
- Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на публично-

частни партньорства; 
- Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, сгради и услуги, за 

които се търсят инвеститори и частни партньори; 
- Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината; 
- Развитие на ПЧП; 
- Създаване на благоприятни условия и подпомагане на инвеститорите. 

Мярка 1.1.4: Стимулиране на  сътрудничеството и партньорството 
Дейности: 
- Развитие на трансгранично, международно сътрудничество и връзки с побратимени 

градове; 
- Изграждане на аварийно – спасителен център Генерал Тошево по проект за ТГС; 
- Развитие на междуобщинско сътрудничество и дейности; 
- Съвместни проекти в партньорство с НПО. 

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство  
Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури 

Дейности: 
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини); 
- Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна инфраструктура;  
- Оползотворяване потенциала на съществуващи общински кладенци и прилежащи 

общински земи за развитие на поливно земеделие; 
- Увеличаване на площите за  поливно земеделие в селата: Къпиново, Изворово, Красен, 

Росен, Житен и Сноп; 
- Развитие на полско и оранжерийно зеленчукопроизводство. 

Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството 
Дейности: 
- Изграждане и модернизация на складови бази в селата: Спасово, Преселенци и Кардам; 
- Изграждане на база за заготовка на семена село Люляково; 
- Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните обекти; 
- Изграждане на свинекомплекси в селата Дъбовик и Къпиново; 
- Изграждане на кравеферма в с. Красен; 
- Внедряване на стандарти за качество и изиквания за хуманно отглеждане на животните. 

Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство 
Дейности: 
- Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери; 
- Технологично обновяване на земеделските стопанства; 
- Инвестиции в преработка на селскостопанска продукция; 
- Изграждане на фуражни цехове в Генерал Тошево, селата Красен и  Дъбовик; 
- Подобряване на научно-техническото, информационното, организационното и 

пазарното обслужване на местните селскостопански производители; 
- Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във 

веригата за реализация на земеделски продукти и храни. 
Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловно стопанство 

Дейности: 
- Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи; 
- Подобряване превенцията срещу горски пожари; 
- Повишаване икономическата стойност на горите. 
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Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 
популяризиране и развитие на културното и природно наследство 
Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите 

Дейности: 
- Създаване на общинска стратегия и програма за развитие на туризма; 
- Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за 

съвместни туристически дейности; 
- Развитие на интегриран туризъм; 
- Организиране на културни и други събития за привличане на туристи; 
- Маркетингови и рекламни дейности; 
- Разработване на туристически маршрут: Генерал Тошево - с.Дъбовик - с. Изворово – с. 

Красен – с. Дрян. 
Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции  

Дейности: 
- Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически 

атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;  
- Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в общината 

включена в общинска концепция за пространствено развитие; 
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 

подобряване на транспортния достъп. 

Приоритет 2: Подобряване качеството и стандарта на живот, повишаване на 
заетостта, доходите и задържане на младите хора в района. 
Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места 
Мярка 2.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите 

Дейности: 
- Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в предприятията; 
- Повишаване производителността на труда и доходите. 

Мярка 2.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години 
Дейности:  
- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване; 
- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование. 

Мярка 2.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови 
предприятия 

Дейности: 
- Стартиране на самостоятелна стопанска дейност; 
- Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес. 

Мярка 2.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта 
и доходите 

Дейности:  
- Осигуряване на редовен обществен транспорт за насърчаване на трудовата мобилност в 

общината; 
- Преферерции за транспорт до работното място. 

Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на 
съответствие с изискванията на пазара на труда 
Мярка 2.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила 

Дейности: 
- Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица; 
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- Повишаване относителния дял на лицата с висше образование. 
Мярка 2.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда 

Дейности: 
- Насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта; 
- Стимули за повишаване на пригодността за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над 

50-годишна възраст.  

Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на 
групи в неравностойно положение 
Мярка 2.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на 
безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда 

Дейности: 
- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия; 
- Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания; 
- Курсове за професионална квалификация и повишаване икономическата активност на 

лица в неравностойно положение. 
Мярка 2.3.2:  Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот 

Дейности: 
- Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара на 

труда; 
- Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в обществения 

живот. 

 
Приоритет 3: Подобряване на жизнена среда, изграждане и възстановяване на 
техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното 
богатство. 
 

Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  инфраструктура и 
подобряване качествата на средата 
Мярка 3.1.1:  Ремонт и реконструкция на републикански, общински пътища и улични мрежи 

Дейности: 
- Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа на територията на община Генерал 

Тошево; 
- Ремонт на пътища от общинска пътна мрежа в община Генерал Тошево; 
- Ремонт на общински път DOB 3032 Дъбовик – Пчеларово (5,5 км); 
- Ремонт на общински път DOB 3034 Равнец – Дъбовик (2,2 км); 
- Ремонт на улична мрежа в гр. Генерал Тошево; 
- Ремонт на улична мрежа в селата Спасово, Кардам и Люляково. 

 
Мярка 3.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура 

Дейности: 
- Рехабилитация на водопроводната мрежа, доизграждане на канализационната мрежа и 

реконструкция на ПСОВ - гр. Генерал Тошево;  
- Рехабилитация на водопроводната мрежа в селата: Кардам, Йовково, Огражден, 

Снягово, Дъбовик, Присад, Пленимир, Равнец, Къпиново, Сираково, Спасово, Сърнино, 
Малина, Писарово, Люляково, Пчеларово, Узово, Зограф, Градини, Сноп, Житен, 
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Конаре, Красен, Росен, Краище, Изворово, Росица, Лозница, Горица, Василево, 
Великово, Преселенци и Балканци. 
 

Мярка 3.1.3: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите 

Дейности: 
- Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация”; 
- Подобряване качетвото и обхвата на мобилните комуникационни услуги. 

 

Мярка 3.1.4:  Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ 

Дейности: 
- Повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради; 
- Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура; 
- Усвояване потенциала на територията за използване на вятърната и слънчевата енергия; 
- Въвеждане на енергийно ефективно улично осветление в община Генерал Тошево. 

 

Мярка 3.1.5:   Комплексно планиране и устройство на територията 

Дейности: 
- Разработване на Общ устройствен план на община Генерал Тошево; 
- Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Генерал Тошево, 

акцентираща на приоритетните зони на територията на общината; 
- Разработване на Програма за опазване на околната среда, включваща и управлението на 

отпадъци на територията на общината; 
- Паспортизация на всички общински сгради – описание на сградния фонд, 

съоръженията и въвеждане на система за наблюдение. 
 

Мярка 3.1.6:  Благоустрояване и обновяване на населените места 

Дейности: 
- Ремонт и обновяване на площади в селата Спасово, Пчеларово, Красен, Кардам, 

Люляково, Преселенци и Василево; 
- Ремонт и обновяване на сгради на кметства; 
- Блогоустрояване на паркове, зелени площи и зони за отдих в селата; 
- Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда. 
 

Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните 
ресурси 
 

Мярка 3.2.1: Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии  

Дейности: 
- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите; 
- Насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена инфраструктура; 
- Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината; 
- Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

 

Мярка 3.2.2: Подобряване управлението на отпадъците 

Дейности: 
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- Подобряване на съществуващите практики и условия за разделно събиране, 
транспортиране, депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени 
отпадъци; 

- Рекултивация на депо за ТБО в гр. Генерал Тошево; 
- Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината;  
- Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци; 
- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната 

култура на населението.  

 
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 
образователни, здравни,  социални и културни услуги.  
Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на 
институционалния капацитет 
Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет 

Дейности: 
- Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за   

управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи; 
      -   Предоставяне на услуги на „едно гише”, електронни и изнесени административни услуги. 
 

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в 

администрацията 

Дейности: 
-    Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове; 
-   Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за подобряване 
на ефективността в работата на служителите.  

 

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от 

работата на администрацията 

Дейности: 
- Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, прозрачността, отчетността и  

утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг; 
- Изграждането на нова административна култура, ориентирана към нуждите на  

обществото, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги. 

 

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование в обновена среда 
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование  

Дейности: 
- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси; 
- Използване на информационни и комуникационни технологии в учебния процес; 
- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен отдих и 

извънкласни форми на обучение; 
- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците; 
- Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху 

децата в риск и деца от малцинствени групи; 
-  Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и 

ученици. 
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Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните 

институции 

Дейности: 
- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда; 
- Ремонт и обновяване на СОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Генерал Тошево; 
- Ремонт и обновяване на  училища: ОУ „Христо Смирненски”, град Генерал Тошево; 

ОУ “Христо Ботев”, с.Кардам; ОУ “Йордан Йовков”, с.Спасово; ОУ “Васил Левски”, 
с.Преселенци; ОУ “Йордан Йовков”, с.Красен. 

          - Ремонт и оборудване на детски градини в община Генерал Тошево: ОДЗ “Пролет”,  град 
Генерал Тошево; ОДЗ “Радост”, град Генерал Тошево; ЦДГ “Първи юни”, град Генерал 
Тошево; ЦДГ “Дъга”, с. Кардам; ЦДГ “Слънчо”, с. Преселенци; ЦДГ “Дора Габе”, с. 
Пчеларово; ЦДГ - с. Спасово; ЦДГ - с. Петлешково; ЦДГ - с. Присад; ЦДГ - с. Василево; ЦДГ - 
с. Красен и  ЦДГ - с. Люляково. 

- Осигуряване на нови училищни автобуси; 
- Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории, 

работилници и физкултурни салони в училищата; 
- Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и училища 

към изискванията за безопасност и функционалност. 

Специфична цел 4.3: Подобряване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги 
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално - техническата база в здравеопазването 

Дейности: 
- Ремонт и обновяване на здравни служби; 
- Осигуряване на нови линейки и медицинско оборудване. 
Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги 

Дейности: 
- Повишаване броя на медицинския персонал; 
- Осигуряване на мобилност на медицинските услуги. 

Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги 
Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

Дейности: 
- Създаване на Дом за стари хора (ПЧП); 
- Създаване на Дневен център за деца с увреждания (ПЧП); 
- Създаване на Център за обществена подкрепа (ПЧП); 
- Изграждане на Защитено жилище; 
- Изграждане на Дневен център за стари хора; 
- Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция;  
- Разкриване на Приют за бездомни лица; 

 

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността 

Дейности: 
- Подобряване дейността на Домашен социален патронаж; 
- Предоставяне на услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”; 
- Предоставяне на услугата Обществена трапезария. 

 

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 
Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на културното 

наследство  
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Дейности: 
- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-историческото 

наследство; 
- Професионално обучение на експерти по маркетинг на културно-историческото и 

природното наследство. 
Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции 

Дейности: 
- Насърчаване развитието на културните институции, чрез обновяване на сградния фонд 
и доставка на необходимото специализирано оборудване; 
- Ремонт и оборудване на читалищата в селата: Люляково, Красен, Кардам, Спасово и 
Пчеларово. 
- Ремонт и оборудване на лятно кино в гр. Ген. Тошево; 
- Ремонт на Музей в с. Красен; 
- Изграждане на паркинг и облагородяване на парково пространство на Исторически 
музей Генерал  Тошево; 
- Преустройство на  мелница с.Изворово  в музей; 
- Възстановяване и опазване на религиозни храмове на територията на община Генерал 
Тошево; 
- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда. 

Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития 

Дейности:  
- Създаване и популяризиране на иновативни културни събития; 
- Насърчаване изявите на самодейните художествени състави;  
- Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина; 
- Организиране и провеждане на традиционни празници и културни прояви. 
- Организиране и провеждане на Добруджански фолклорен събор „Богородица” в град 
Генерал Тошево; 
- Организиране  и провеждане на Празници на хумора и шегата; 
- Организиране и провеждане на „Йовкови празници”; 
- Провеждане на Национален конкурс за млади изпълнители „Иван Георгиев”; 
- Организиране и провеждане на Фестивал на градската песен „Подари ми море”; 
- Организиране и провеждане на Фестивал на родовете и традициите „Край язовир 
Дрян”; 
- Провеждане на Национален литературен конкурс за млади  поетеси „Дора Габе”; 
- Провеждане на Събор на българите- преселници от Северна Добруджа; 
- Провеждане на Фолклорен събор „Пчеларово”; 
- Организиране и провеждане на местни събори по населени места; 
- Провеждане на археологически проучвания; 
- Съфинансиране на издаване на книги. 

 

Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура 

Дейности:  
- Изграждане на спортно игрище за хокей на трева; 
- Ремонт на стадион в с. Люляково; (ПЧП) 
- Ремонт на стадион в с. Василево; 
- Ремонт на стадион в с. Кардам; 
- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски площадки на 

открито; 
- Изграждане на нови и обновяване на съществуващи спортни площадки на открито. 
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Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове 

Дейности: 
- Създаване на ефективна и систематизирана програма за развитие на физическото 

възпитание и спорта; 
- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти; 
- Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора; 
- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.  
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ІІІ. Индикативна финансова таблица 
Период 2014-2020 Местно публично 

финансиране 
 Външно публично финансиране Частно финансиране  

ПРИОРИТЕТИ/ 
Специфични цели 

Общински 
бюджет 

Местни 
публични 
фондове 

Общ 
дял (%) 

Централен 
бюджет 

    Общ 
дял (%) 

Фондове 
на ЕС 

Общ 
дял (%) 

Други 
източници 

Общ 
дял (%) 

Фондове, 
фирми 

   Общ 
дял (%) 

ОБЩО 

Приоритет 1 
Развитие на местната 
икономика, чрез 
ефективно 
използване на 
ресурсите и 
привличане на 
инвестиции в 
селското стопанство, 
промишлеността и 
съпътстващи 
дейности и услуги 215000   0,24 387500 0,44 17210000 19,60     69987500 79,71 87800000 
Специфична цел 1.1: 
Насърчаване на 
предприемачеството, 
инвестициите  и 
иновациите 105000   0,64     6195000 37,89     10050000 61,47 16350000 
Специфична цел 1.2: 
Развитие на селското и 
горското стопанство       387500 0,56 8925000 12,89     59937500 86,55 69250000 
Специфична цел 1.3: 
Насърчаване 
развитието на 
интегриран туризъм, 
чрез опазване, 
популяризиране и 
развитие на 
културното и 
природно наследство 110000   5,00     2090000 95,00         2200000 
Приоритет 2 
Подобряване 
качеството и 
стандарта на живот, 112000   3,37 1150000 34,64 1953000 58,83     118500 3,57 3320000 
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повишаване на 
заетостта, доходите и 
задържане на 
младите хора в 
района 
Специфична цел 2.1: 
Подобряване достъпа 
до заетост и създаване 
на нови работни места 55000   2,62 500000 23,81 1440000 68,57     105000 5,00 2100000 
Специфична цел 2.2: 
Повишаване 
качеството на 
човешките ресурси и 
постигане на 
съответствие с 
изискванията на 
пазара на труда       650000 100,00             650000 
Специфична цел 2.3: 
Насърчаване на 
трудовата активност и 
социалното включване 
на групи в 
неравностойно 
положение 57000   10,00     513000 90,00     13500 2,37 570000 
Приоритет 3 
Подобряване на 
жизнена среда, 
изграждане и 
възстановяване на 
техническата 
инфраструктура, 
опазване на околната 
среда и природното 
богатство 972500   0,51 5298000 2,79 37524500 19,79 131720000 69,48 14075000 7,42 189590000 
Специфична цел 3.1: 
Доизграждане и 
модернизиране  на 
техническата  
инфраструктура и 
подобряване 822500   0,44 5288000 2,83 34674500 18,58 131720000 70,60 14075000 7,54 186580000 
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качествата на средата 
Специфична цел 3.2: 
Опазване на околната 
среда и пълноценно 
използване на 
природните ресурси 150000   4,98 10000 0,33 2850000 94,68         3010000 
Приоритет 4 
Подобряване на 
качеството и достъпа 
до административни, 
образователни, 
здравни,  социални и 
културни услуги 1597500   5,87 3612000 13,27 18717500 68,74 872000 3,20 2430000 8,92 27229000 
Специфична цел 4.1: 
Подобряване на 
административните 
услуги и повишаване 
на институционалния 
капацитет 56000   10,87     459000 89,13         515000 
Специфична цел 4.2: 
Осигуряване на 
качествено 
образование в 
обновена среда  652500   4,84     12745500 94,62 72000 0,53     13470000 
Специфична цел 4.3: 
Подобряване достъпа 
до устойчиви и 
качествени здравни 
услуги 80000   6,15 1220000 93,85             1300000 
Специфична цел 4.4: 
Разширяване обхвата 
и вида на социалните 
услуги  237000   5,07 1260000 26,98 973000 20,84     2200000 47,11 4670000 
Специфична цел 4.5: 
Развитие на културата, 
спорта и младежките 
дейности 572000   7,86 1132000 15,56 4540000 62,41 800000 11,00 230000 3,16 7274000 
 
ОБЩО: 

 
2897000   0,94 10447500 3,39 75405000 24,49 132592000 43,06 86611000 28,13 307939000 
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ІV. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка 
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план 

за развитие има за крайна цел да повиши ефективността и ефикасността на използваните 
материални, финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 
развитие на община Генерал Тошево 2014-2020 г. са съпоставими с текущите 
макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, използвани в системите за 
наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и спецификата на района. Те 
отговарят на изискванията на “Методическите указания за разработване на Национална 
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 
развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и 
Общински планове за развитие (2014-2020). 

Избраните индикатори са: 
 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;  
 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, 

налични са и  в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и 
количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата 
периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани  и подходящи по отношение на целите и приоритетите за развитие; 
 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща сравнения 

между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на напредъка и 
постигането на целите. 

За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове 
индикатори: 

 Общи индикатори 
 Специфични индикатори: 
- индикатори за въздействие; 
- индикатори за резултат. 

Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община 
Генерал Тошево 2014-2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и Националната 
програма за реформи. Те включват и индикатори в областта на регионалната политика за 
постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014 - 2020 г.  

 
ОБЩИ ИНДИКАТОРИ 

 
- Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) – Източник: Агенция по заетостта и НСИ 
- Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 

А) Съкращаване на емисиите на СО2 (%) – Източник: РИОСВ 
Б) Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община Генерал 
Тошево и електроразпределително дружество 
В) Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Генерал Тошево 
Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник: 
Училища в община Генерал Тошево  

- Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ 
- Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник:ИСУН и ДФЗ 
- Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община 

Генерал Тошево  
- Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ 

Специфичните индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата по-
долу „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие”. 
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        МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
 

Стратегическа цел (СЦ) 
Приоритет (П) 

Индикатор Мярка Източник на 
информация 

Период 
на отчитане 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
СЦ-3 Население на община Генерал Тошево Брой НСИ 1 г. 17630 18500 
СЦ-3 Деца в детските градини  Брой Община 

Ген.Тошево 1 г. 481 2125 

СЦ-3 Ученици в училищата  Брой Община  
Ген.Тошево 1 г. 1067 5325 

СЦ-1 Намаляване равнището на безработица  ( %) АЗ 1 г. 25,57 11 
СЦ-1 Коефициент на заетост  ( %) НСИ 1 г. 32 47 
СЦ-1 Коефициент на икономическа 

активност 
( %) НСИ 1 г. 41 56 

СЦ-1 Равнище на средната годишна работна 
заплата в общината  

(лева) НСИ 1 г. 6000 11250 

СЦ-2 Население (жители) с подобрено 
третиране на отпадъчните води 

Брой Община 
Ген.Тошево 4 г. 0 7723 

СЦ-2 Население с подобрено 
водоснабдяване 

Брой Община 
Ген.Тошево 4 г. 0 10586 

СЦ-2 Население с осигурен широколентов 
достъп  

(%) Община 
Ген.Тошево 4 г. 0 85 

СЦ-2 Икономии от внедрени общински 
мерки за енергийна ефективност  

(mW) Община 
Ген.Тошево 4 г. 0 955320 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 
П-2 Наети на работа безработни лица след 

курсове за квалификация 
Брой АЗ 1 г. 0 35 

П-2 Осигурени работни места за лица в 
неравностойно положение  

Брой АЗ 1 г. 0 22 

 П-1 Стопански единици (предприятия) в 
община Генерал Тошево 

Брой НСИ 1 г. 568 715 

 П-1 Нетни приходи от продажби на 
предприятията 

Хил.лв. НСИ 1 г. 240167  

                                      П-1 Произведена продукция в 
нефинансовите предприятия на 

Хил.лв. НСИ 1 г. 191199 550200 
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общината 
                                 П-1 Договори за реализиране на ПЧП Брой Община 

Ген.Тошево 
4 г. 0 5 

П-1 Реализирани проекти за 
междуобщинско сътрудничество 

Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 1 3 

П-1 Съвместни проекти реализирани в 
партньорство с НПО 

Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 3 

П-1 Леглова база в места за настаняване 
и/или средства за подслон 

Брой Община 
Ген.Тошево 

1 г. 63 150 

П-1 Реализирани нощувки в местата за 
подслон и настаняване 

Брой Община 
Ген.Тошево 

1 г. 3549 6500 

П-1 Туристи, посетили община Генерал 
Тошево 

Брой КИЦ 1 г. 239 720 

П-3 Ремонтирани пътища Км. Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 7,7 

П-3 Подобрена улична мрежа в лошо 
състояние 

Км. Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 45 

П-3 Изградена нова канализационна мрежа Км. Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 25 

П-3 Изградени нови ПСОВ  Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 1 

П-3 Обновени водопроводни мрежи Км. Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 40 

П-3 Отпадни води, подложени на 
пречистване  

% Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 43 

П-3 Премахнати нерегламентираните 
сметища 

Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 10 20 

П-1 Обработваеми земеделски земи Дка. ОСЗ 1 г. 795292 800330 
П-1 Размер поливни площи Дка. ОСЗ и ДФЗ 1 г. 0 30000 
П-1 Залесени горски територии Дка ДГС 1 г. 70412 71500 
П-4 Създадените "онлайн" 

административни услуги 
Брой Община 

Ген.Тошево 
4 г. 0 2 

П-4 Общински служители преминали 
курсове и обучения 

Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 55 

П-4 Културни събития Брой Община 
Ген.Тошево 

1 г. 5 7 
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П-4 Предоставяни социални услуги Брой 
 

Община 
Ген.Тошево 

1 г. 3 7 

П-4 Новосъздадени или благоустроени 
зелени площи 

Брой 
 

Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 15 

П-4 Подобрен общински сграден фонд Брой сгради Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 10 

П-4 Подобрено състояние на релизиозни 
храмове  

Брой обекти Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 5 

П-3, П-4 Новосъздадени или обновени детски 
площадки 

Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 10 

П-3, П-4 Новосъздадени или обновени спортни 
площадки 

Брой Община 
Ген.Тошево 

4 г. 0 10 
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Специфичните индикатори за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите 
цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика 
за устойчиво интегрирано местно развитие. Степента на въздействие се отчита с количествено 
и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно 
достигнатото социално, икономическо и инфраструктурно развитие на общината. 

Специфичните индикатори за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от 
мерките или приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни 
проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните 
индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност на оценките 
и изводите. 

Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в 
плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес 
структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа. 

Орган на наблюдение на ОПР е Общинския съвет. 
Функциите по наблюдението на ОПР включват: 

 Наблюдение на изпълнението на ОПР въз основа на определените макроикономически 
индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия „Европа 2020”, глобалните 
екологични индикатори и другите специфични количествени индикатори по отношение 
на реализацията на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие ;  

 Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните органи, 
организации, физически и юридически лица; 

 Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 
изпълнението на ОПР; 

 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на 
конкретни указания за преодоляването им; 

 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно 
постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при 
изпълнението на ОПР. 
Системата за наблюдение на ОПР включва следните основни компоненти:  

 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи специфичния 
характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото състояние, 
развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на 
устойчивото регионално развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 
информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на 
данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции, 
Агенция за енергийна ефективност, Агенцията по заетостта, както и на основата на 
данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. 
При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и 
резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в 
общините на района.  

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се 
осигурява от бюджета на Община Генерал Тошево. 

 Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  
общински планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за 
развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират 
такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в 
техните планови документи.  

 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния 
сектор активно участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдение изпълнението 
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на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана. 
Тази група от участници ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и 
дейности, основно насочени към подобряване на средата за живот и развитие.   
Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  
За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 
управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага 
и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на общинския 
план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и 
възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните 
дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да 
насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката общественост. 

Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни 
доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност 
промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, 
регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с 
цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 
развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват  информация за 
изготвяне на междинната и последващата оценка.   

По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет,  или по искане на Кмета могат 
да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема 
или специфичен проблем.  

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 
действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 
резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на 
съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира актуализация 
на ОПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се предприемат мерки, за да 
се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на нуждите на 
района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода 
на действие на общинския план за развитие и дава представа за степента на цялостното му 
изпълнение. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите мерки в 
резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато 
очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и 
констатации за всеки от етапите на развитие в съответната община.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 
устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 
ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 
политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при 
разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

 Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за 
обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  

 През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват 
допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 
управление на регионалното развитие. 

Актуализация  
Настоящият план е отворена система и може да бъде актуализиран. Веднъж приет, той 

би трябвало да остане относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен 
и гъвкав – по отношение на мерките, дейностите и проектите, които ще се изпълняват. 
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V. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и 
публичност 

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането, 
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за 
повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 
ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 
партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 
неговия успех и широка обществена подкрепа. 

Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за 
регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 
изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 
решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и 
изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво 
местно развитие също така биха могли да се използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 
наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за 
партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 
управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на 
управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на 
конкретните дейности. 

Основната цел на прилагането на нформираност и публичност във връзка с ОПР е да се 
повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно прилагането на мерките за 
регионално развитие.  

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР има Кмета на община Генерал 
Тошево.  

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 
може да се разгледа в следните аспекти: 
 В  процеса на изготвянето на ОПР: 

ОПР се разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи 
информиране на всички заинтересовани страни. Даде се възможност за изразяване на мнения и 
представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг 
участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено 
обсъждане, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг 
със състав, основан на принципа на партньорството – местна власт, социални и икономически 
партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация се състоя и чрез 
провеждане на анкети, попълване на въпросник и др.  

Проведоха се консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и активно 
участие на представители на заинтересуваните страни. 
    По време на изпълнението на ОПР: 

В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на информация 
и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след 
края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при спазване и 
изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и 
осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие 
на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на страницата на Община Генерал Тошево 
в интернет.  

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат предвидени 
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мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни 
кампании сред целевите групи. 

Поддържането на изграданите вече ефективни партньорства ще даде възможност в 
процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се 
укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и 
допълнителни финансови средства.  

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните 
продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпено в процеса на изпълнение на 
ОПР за периода 2014-2020. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно 
партньорство при изпълнението на общински план за развитие следва да са в посока на: 

 използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище 
като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване на 
разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и данъчни стимули, 
използване на подходящи схеми за дългово финансиране, инвестиции в инфраструктура, 
облекчаване на условията за кредитиране на малки и средни предприятия, насърчаване 
на институциите за микрокредитиране и др.; 

 привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности като 
филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми, запазване и 
разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни фирми при 
разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за научно-
изследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа развитието на 
нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на 
среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и осигуряване 
на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес /бизнес инкубатори, 
рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др. 

 подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики, 
свързани с използването на ПЧП. 

 Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и 
контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност 
на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен 
тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават 
на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на взимане 
на решения.  

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 
на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се 
осъществява от Кмета на община Генерал Тошево и Общинския съвет в съответствие с техните 
компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 
следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва 
принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за 
управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и 
въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното 
изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ОПР. 

Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за 
успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано 
устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община Генерал Тошево трябва 
да се стремят да осигурят условия за: 

 Периодични срещи между заинтересованите страни; 
 Участие в съвместни проекти; 
 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на  

изпълнението на Общинския план за развитие; 
 Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на  
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основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на 
местните ресурси; 

 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански  
групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за  
предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на актуализирания 
Общински план за развитие; 

 Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той  
може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват 
поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна информираност, 
участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност. 
 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 
информационен поток могат да бъдат използвани следните инструменти::  

 интерактивна електронна страница;  
 съвещаване чрез електронни пощи;  
 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ОПР, източници на 

информация и полезни контакти при прилагането на плана;  
 провеждане на информационни срещи, за да се представи процесът на изпълнение на 

ОПР на партньорите и др. 
 В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна 
информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на 
Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Генерал Тошево и Общинския 
съвет в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на 
Общинския план за развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и 
юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

АЗ – Агенция по заетостта 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕО – екологична оценка 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПР – Национална програма за развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 
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ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации” 

ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частно парньорство 

РБ – Република България / Републикански бюджет 

РЗИ – Регионален център по здравеопазване 

РПРСИР –Регионален план за развитие на Североизточен район  

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

РПР – Регионален план за развитие 

СИР – Североизточен район 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

ЦБ – Централен бюджет 

ЦДГ – целодневна детска градина 
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