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Извлечение от протокол №5 от заседание на Общински съвет 

Генерал Тошево, проведено на 05.07.2016 година 
 

 

І. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА, 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ. 

Докладва: Председателя на ПК Петя Панева 

По точка І.1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно 

утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния 

минимум за учебната 2016/ 2017 година в общинските училища и обслужващи звена 

Проведено беше гласуване по становището на комисията.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 16 гласа “за”, 0 гласа 

“против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-1 

І. На основание чл.21 ал.1, т.23 и  чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.11 и чл.12 от 

Наредба №7 / 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на 

децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на 

Министерство на образованието и науката,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

Разрешава функционирането на маломерни и слети паралелки  в СОУ „Н.Й.Вапцаров”, 

ОУ „Хр.Смирненски” гр.Ген.Тошево, ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам, ОУ „В.Левски” с.Преселенци, 

ОУ „Й.Йовков” с.Спасово ,ОУ „Й.Йовков” с.Красен,  и маломерна група в Ученическо 

общежитие през учебната 2016/2017 година, а именно: 

Средищни училища: 

1. СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Генерал Тошево – общ брой ученици І-ХІІ клас – 360 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

ІV а 1 маломерна 11 

V а 1 маломерна 16 

 

2. ОУ „Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево – общ брой ученици в І – VІІІ клас 

– 323 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

Іа 1 маломерна 13 

І б 1 маломерна 13 

ІV а 1 маломерна 13 

VІІ б  1 маломерна 14 

VІІІ б 1 маломерна 16 

 

3. ОУ „Христо Ботев”, с.Кардам – Общ брой ученици в І – VІІІ клас - 81 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 маломерна 10 

ІІ 1 маломерна 10 

ІV 1 маломерна 10 

V 1 маломерна 10 

VІ 1 маломерна 10 

VІІ-VІІІ 1 слята 16 

 

2. ОУ „Васил Левски” с.Преселенци, общ брой ученици І-VІІІ клас – 70 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І - ІІ 1 слята 5+5 

ІІІ 1 маломерна 11 
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ІV 1 маломерна 13 

V -VІ 1 слята 6+8 

VІІ  1 маломерна 11 

VІІІ 1 маломерна 11 

 

Защитени училища: 

 

3. ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово – общ брой ученици - 117 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

ІІ 1 маломерна 15 

ІІІ 1 маломерна 15 

V 1 маломерна 13 

VІІ 1 маломерна 14 

VІІІ 1 маломерна 10 

 

4. ОУ „Йордан Йовков” с.Красен – общ брой ученици 69 

Клас Брой паралелки Брой ученици 

І 1 маломерна 7 

ІІ - ІІІ 1 слята 5+9  

ІV 1 маломерна 9 

V-VІІ 1 слята 12+11 

VІ-VІІІ 1 слята 13+3 

 

5. Ученическо общежитие гр.Генерал Тошево: 

Група Брой паралелки Брой ученици 

V-ІІІ 1 маломерна 10 

 

ІІ. На основание чл.11 ал.4 от Наредба №7 / 29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието, младежта и науката, 

Първостепенния разпоредител Община Генерал Тошево не счита за необходимо реално 

дофинансиране на утвърдените маломерни и слети паралелки в средищните училища  СОУ 

„Н.Й.Вапцаров”, ОУ Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево и ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам и, и 

защитените училища-  ОУ „Й.Йовков” с.Красен и ОУ „Й.Йовков” с.Спасово. 

ІІІ. На основание чл.11 ал.3 и ал.5 приема дофинансиране на утвърдените слети и 

маломерни паралелки в  средищното училище ОУ „В.Левски” с.Преселенци в размер на 10092,80 

лв. за учебната година. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 

1098 „Други разходи” . 

ІV. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващи, съгласно нормативната 

уредба действия. 

 

 

 

По точка І.2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно 

приемане на анализ и становище на Общинска администрация общинската образователна 

система във връзка с прилагане на Закона за предучилищното и училищно образование  
Изказване по точката направи: 

Росица Стоянова – общински съветник и председател на ПК по ЗОР – Аз имам питане 

във връзка с Основно училище „Йордан Йовков с.Спасово затова,че  подготвителната група ще 

преминава в детската градина за учебната 2016-2017 година. Материално-техническата база в 

ЦДГ–то отговаря ли за разкриването на третата група? 
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Надежда Колева – началник отдел „ОМДС” – Добър ден. Във връзка с така изготвения 

анализ и с предварително направените разчети и разговори с директори на учебни заведения и на 

детски градини, след изготвено от нас предложение, прието с взаимно съгласие на двете страни – 

от ОУ”Йордан Йовков” с.Спасово и ЦДГ с.Спасово, се стигна до решението подготвителната 

група  – така наречените 6-годишни – четвърта подготвителна, подлежаща задължително, да бъде 

върната в детската градина. Към настоящия момент, след преглед на предварителните проекти на 

списък образците, т.е разтълкувано на обикновен език това е информацията за броя на деца, 

която очакваме през следващата учебна година, на база реални данни и реално живеещи хора в 

селото, дечицата, които подлежат на обхват, съгласно новия закон от 2 години до 7 години, 

материалната база е напълно достатъчна към настоящия момент. Като община Генерал Тошево е 

направила естествено заявката, че в случай на необходимост, в бъдеще ще се направят постъпки 

за актуализация на капиталова програма, с оглед подобряване и на останалата материална база, 

защото Вие знаете, че тази детска градина е била четиригрупна, има достатъчно много 

помещения, които стига да има деца могат да бъдат напълнени.        

 

Проведено беше гласуване по становището на комисията.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 10 гласа “за”, 3 гласа 

“против” и 3 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-2 

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

администрация, във връзка с чл.38 от Закона за предучилищното и училищно образование,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ПРИЕМА Анализа на общинска администрация и становище за запазване на 

общинската образователна система в следните параметри: 

- На територията на общината да продължат да функционират дванадесетте детски 

градини по сега действащия норматив; 

- В случай на спадане броя на децата под норматива за група/паралелка, да се 

внесе мотивирано предложение до Общински съвет за закриване на съответната детска градина; 

- Да се запази училищната мрежа от пет основни и едно средно общинско училище 

и една държавна гимназия. 

2. Да се кандидатства пред Министерство на образованието и науката за придобиване 

на статут на „защитена” на детската градина в с.Спасово. 

3. Да се преструктурират двете обслужващи звена – Център за работа с деца и 

Ученическо общежитие в Центрове за подкрепа за личностно развитие при спазване на всички 

нормативни изисквания. 

4. Да се разработи и внесе в Общински съвет анализ на потребностите на децата и 

учениците на територията на общината от дейности за подкрепа за личностно развитие.  

5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно 

закона действия. 

 

 

 

По точка І.3. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно 

закриване на общинска детска градина в с.Петлешково и пренасочване на децата към 

общински детски градини в град Генерал Тошево.  

Проекта за решение беше представен от председателя на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-3 



4 

 

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

администрация във връзка с чл. 10 ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 15 ал. 1 от ППЗНП  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

Закрива ЦДГ с.Петлешково, община Генерал Тошево, считано от 01.09.2016г. 

2. Децата да се пренасочат от ЦДГ с. Петлешково към Обединените детски заведения 

находящи се в гр.Ген. Тошево, като им се осигури безплатен транспорт на основание чл.26 ал.3 

от ЗНП. 

3. Задължителната документация на закритата ЦДГ с. Петлешково да се предаде с приемо 

– предавателен протокол на  съхранение в  ОДЗ „Пролет” гр. Генерал Тошево. 

4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши последващите законови действия по 

изпълнение на настоящото решение.   

 

 

 

ІІ.  МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК по СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРИ И 

ЕКОЛОГИЯ.  

Докладва: Председателят на ПК Росен Власев 

По точка ІІ.1. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно отдаване под наем на маломерни имоти, част от Общински поземлен фонд без 

провеждане на публично оповестен търг или конкурс, за срок от една година.  

Проекта за решение беше представен от председателя на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 глас 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-4 

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

администрация, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи и чл.7 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земи от Общинския 

поземлен фонд, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ОПРЕДЕЛЯ като маломерни поземлените имоти, съгласно Приложение №1, 

неразделна част от докладната записка. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените по т.1 маломерни имоти  да се отдават под наем 

на пряко договаряне, без провеждане на търг или конкурс за стопанката 2016-2017 година , при 

наемни  цени както следва: 

- ІІІ категория -70,00 лв 

- ІV категория- 75,00 лв 

- V  категория –76,00 лв 

Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и 

фактически, за сключване на договори за отдаване под наем на имотите по т.1 без провеждане на 

публично оповестени търг или конкурс. 

 

 

 

ІІІ. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 

ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. 

Докладва: Председателят на ПК Коста Костов 

По точка ІІІ.1. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

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

общинската собственост. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 
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Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-5 

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

администрация и чл.8, ал.9, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл.17 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2016г., както следва:     

 

№ Местонахождение на имота  Площ 

кв.м 

предназначение 

 За отдаване под наем   

1.  с.Росица 

 част от бивше училище, находящо 

се в УПИ №ХІ в кв.25, съгласно 

АОС 436/27.09.2001г, вписан под 

№108 том ІІІ, вх.рег.№1886 от 

14.05.2004г. 

60,00 За стопанско предназначение 

Очаквани приходи – 144,00лв. без дължим 20% ДДС. 

 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок 

от 5 години, като одобрява предложената начална тръжна наемна цена, определена съгласно 

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

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

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

имущество на следния недвижим имот –  общинска собственост:  

 

№ Местонахождение на имота  Площ 

кв.м 

Начална наемна 

цена / лева /месец 

1.  с.Росица 

 част от бивше училище, находящо се в 

УПИ №ХІ в кв.25, съгласно АОС 

436/27.09.2001г, вписан под №108 том 

ІІІ, вх.рег.№1886 от 14.05.2004г. 

     

60,00 

 

24,00 

 

                                                                                         

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи 

действия – правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република 

България 

 

 

 

По точка ІІІ.2. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2016г. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 
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Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-6 

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

администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.35 ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската 

собственост, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2016г., както следва: 

1.Имоти, предвидени за продажба: 

         

Очаквани приходи – 18 976.00лв. 

 

ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез публичен търг  с  явно наддаване на  недвижими  

имоти – частна общинска собственост:  

№ 

 

Местонахождение 

на имота 

Кв.м/ 

дка 

АОС №…, вп. под №., том ….г. Данъчн

а 

оценка/ 

лв 

Начална 

тръжна 

цена /лв. 

 

 

с.Спасово 

 

    

№ 

 

Местонахождение 

на имота 

Кв.м/ 

дка 

АОС №…, вп. под №., том ….г. Предназначение 

1. 

 

с.Спасово    

 УПИ №ХХІ-общ. в кв.21 1 275 №3982/28.04.2016г., вх.рег. 1383 

от 09.05.2016г., акт №78, т.III,  

имотна партида 36598  

Жилищно 

строителство 

 УПИ №ХХІI-общ. в кв.21 895 №3983/28.04.2016г., вх.рег. 1384 

от 09.05.2016г., акт №80, т.III,  

имотна партида 36599  

Жилищно 

строителство 

 УПИ №ХХІII-общ. в  кв.21 820 №3984/28.04.2016г., вх.рег. 1381 

от 09.05.2016г., акт №77, т.III,  

имотна партида 36597 

Жилищно 

строителство 

 УПИ №ХХVI   в  кв.21 1 800 №3987/28.04.2016г., вх.рег. 1386 

от 09.05.2016г., акт №84, т.III 

Жилищно 

строителство 

 УПИ №ХХVII   в   кв.21 945 №3988/28.04.2016г., вх.рег. 1387 

от 09.05.2016г., акт №85, т.III 

Жилищно 

строителство 

2. с.Чернооково    

 УПИ №ХVIII-общ. в кв.15 1 320 №62/30.10.1997г.,вписан под 

№70, том VII, вх.рег. 3552 от 

27.06.2005г.(АОС №58/1997г , 

АДС№1923/1966) 

Жилищно 

строителство 

 УПИ №ХІХ-общ. в кв.15 1 310 №63/30.10.1997г.,вписан под 

№63, том VII, вх.рег. 3541 от 

24.06.2005г. ( АОС №58/1997г , 

АДС№1923/1966) 

Жилищно 

строителство 
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1. УПИ №ХХІ-общ.  в  кв.21 1 275 №3982/28.04.2016г., вх.рег. 

№1383 от 09.05.2016г., акт №78, 

т.III,  имотна партида 36598  

 

2 662.20 

 

2 932.00 

2. УПИ №ХХІI-общ.  в  

кв.21 

895 №3983/28.04.2016г., вх.рег. 

№1384 от 09.05.2016г., акт №80, 

т.III,  имотна партида 36599  

 

1 868.80 

 

2 058.00 

3. УПИ №ХХІII-общ.  в  

кв.21 

820 №3984/28.04.2016г., вх.рег. 

№1381 от 09.05.2016г., акт №77, 

т.III,  имотна партида 36597 

 

1 712.20 

 

1 886.00 

4. УПИ №ХХVI   в  кв.21 1 800 №3987/28.04.2016г., вх.рег. 

№1386 от 09.05.2016г., акт №84, 

т.III 

 

3 758.40 

 

4 140.00 

5. УПИ №ХХVII   в  кв.21 945 №3988/28.04.2016г., вх.рег. 

№1387 от 09.05.2016г., акт №85, 

т.III 

 

 

 

 

1 973.20 

 

 

2 174.00 

 с.Чернооково     

1. УПИ №ХVIII-общ. в кв.15 1 320 №62/30.10.1997г.,вписан под 

№70, том VII, вх.рег. 3552 от 

27.06.2005г. ( АОС №58/1997г , 

АДС№1923/1966) 

 

2 756.20 

 

2 904.00 

2. УПИ №ХІХ-общ. в кв.15 1 310 №63/30.10.1997г.,вписан под 

№63, том VII, вх.рег. 3541 от 

24.06.2005г. ( АОС №58/1997г , 

АДС№1923/1966) 

 

2 735.30 

 

2 882.00 

      

ІІІ.Общинският съвет одобрява предложените начални тръжни цени на горепосочените 

имоти, определени от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на 

независимите оценители в България, които са  не по-ниски от данъчните,  видно от таблицата. 

ІV.Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно 

закона действия по управление и   разпореждания с имотите – както правни, така и фактически. 

 

 

 

По точка ІІІ.3. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – 

общинска собственост за нуждите на НЧ «Светлина - 1941» гр. Генерал Тошево 
Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-7 

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

администрация, чл.7 ал.2 и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 4 от 

ПЗР от Закона за народните читалища,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване върху общински имот, а именно: 

Помещения с обща площ 250,00 кв.м., част от втори етаж на четириетажна административна 
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сграда, построена в кв.63, УПИ№ІV-627  по ПУП на гр.Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов” 

№5, представляващи : 

- читалня и компютърна зала -       52,00 кв.м. 

- заемна за възрастни -                 129,50 кв.м. 

- заемна за деца с игротека -         52,00 кв.м. 

- стая за обработка на книги -       16,50 кв.м.  

в полза на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1941”, ЕИК 000842977,  със седалище и 

адрес на управление: област Добрич,  гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5, вписано в 

регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Добрички окръжен съд по ф.д. 1075/1997г.,  

за дейността  на читалищната библиотека. 

Правото на ползване се учредява за срок до прекратяването на Народно читалище 

„Светлина-1941”.  

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

закона действия. 

 

 

 

По точка ІІІ.4. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет не прие решението, поради липса на 

необходимото мнозинство, изискуемо по закон.   

 

 

 

ІV. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ 

БЮДЖЕТНО-ДАНЪЧНА 

Докладва: Председателят на ПК Димитър Михайлов 

По точка ІV.1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, 

относно издаване на запис на заповед във връзка с авансово плащане по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0012 

”Заедно можем да продължим”. 
  
Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше гласуване по становището на комисията.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 13 гласували с 10 гласа “за”, 4 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-8 

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

администрация, във връзка с чл.535 от Търговския закон и в изпълнение на Проект 

BG05M9OP001-2.004-0012 ”Заедно можем да продължим” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г.,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ДАВА съгласие Кметът на Община Генерал Тошево да издаде запис на заповед за 

сумата от 41 452 (четиридесет и една хиляди четиристотин петдесет и два) лв. в полза на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Министерство на труда и социалната политика с оглед получаване на авансово плащане по 

Проект BG05M9OP001-2.004-0012 ”Заедно можем да продължим”. 

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

закона действие. 

 

 

 

По точка ІV.2. Докладна записка от Георги В. Георгиев – зам.кмет на общината, 

относно съфинансиране по Проект „Подобряване качеството на предоставяната услуга 

„Домашен социален патронаж” в община Генерал Тошево, чрез закупуване на оборудване и 

обзавеждане за кухненския блок”. 
В ПК по СДЗ за становище, в ПК БД за решение. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 4 гласа 

“против” и 3 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-9 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ДАВА съгласие Община Генерал Тошево да участва със собствени средства в размер на 

2 400 лева, с включен ДДС, за реализиране на Проект „Подобряване качеството на 

предоставяната услуга „Домашен социален патронаж” в община Генерал Тошево, чрез 

закупуване на оборудване и обзавеждане за кухненския блок”. Средствата да се осигурят от §24-

06 „Приходи от наеми земя”, а съфинансирането да се отрази по §61-02 „Трансфери между 

бюджети- предоставени трансфери”  

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона 

действия. 

 

 

 

По точка ІV.3. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно увеличаване на капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции;  
В ПК по ПСД  и ПК по ЗОР - за становище, в ПК БД за решение. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката направи: 

Валентин Димитров – кмет на община Генерал Тошево – Добър ден и от мен. Господин 

Стоянов, предполагам, че ще каже след малко, че също трябва квалифицирано мнозинство за 

тази докладна. С решение на Общински съвет от 2015 година, вие сте гласували веднъж това. В 

момента не може да бъде вписано увеличението на капитала в търговския регистър, защото има 

един пропуск, който е променен и отразен тук в тази докладна. Има опасност, ако не гласувате 

„Добруджа газ” да стопанисва тези отклонения незаконно. И в един момент да бъде взет лиценза 

на това дружество. Затова апелирам, защото някои от общинските съветници предложиха да 

намерим подходящо място за офис, гражданите и жителите на общината да не трябва да се 

качват до четвъртия етаж. В момента се работи в тази насока. Да не стане така, че нашето 

дружество да остане без лиценз след време. Да остане общината без газ. Просто вметнах и 

обърнах внимание. Благодаря ако имате въпроси, съм готов да отговоря.  

 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  
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На основание чл.27, ал.2 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет не прие решението, поради липса на 

необходимото, по закон мнозинство.  

 

Валентин Димитров  – кмет на общината - Доколкото видях, с това решение, което сега 

взехте сега, тези отклонения в момента се стопанисват от „Добруджа газ” незаконно. Това са по 

ул.”Витоша”.Тъй като общината няма право да бъде лицензирана, да доставя газ на газовите 

абонати, на всички абонати, ще продължават да ги стопанисват незаконно, с това решение. 

Неподкрепянето на тази докладна, този проект за решение. Благодаря. 

Стефан Иванов – представител на „Добруджа газ”АД – Добър ден на всички. По тази 

точка искам да добавя, че съгласно чл.171, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за енергетиката, задължение 

на „Добруджа газ” е да поддържа газоразпределителната мрежа в града, безопасно да я 

експлоатира всъщност. Тези съоръжения в момента не са под наша опека, което означава, че са  

опасни. Аз искам да попитам, при евентуална някаква авария, кой ще обърне внимание на това 

нещо и на кого е задължение да се грижи за тях? В такъв случай ние трябва да ги спрем от 

експлоатация. И много хора ще останат без газ. Няма какво друго да направим ние в този случай. 

Това исках да добавя. 

Стелиян Стоянов – председател на общински съвет – Още сме в точката. Затова 

предлагам прегласуване на тази точка. 

 

Проведено беше прегласуване - поименно по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 10 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 1 глас “въздържал се”, Общинският съвет не прие решението, поради липса на 

необходимото, по закон мнозинство.  

 

 

 

По точка ІV.4. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, 

относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево 

за 2015 г.  
Във всички  ПК за становище, в ПК БД за решение 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 9 гласа “за”, 5 гласа 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-10 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка  с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от ЗОД 

и чл.140, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗПФ и във връзка с чл.44, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4  от Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Генерал Тошево 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 Приема уточнения годишен план на бюджета за 2015 г. по прихода и разхода по 

дейности, както следва: 

1.1. по прихода – 13 576 761 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 

и 2); 

1.2. по разхода – 13 576 761 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно 

Приложения № 3, 4 и 5); 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2015 г., както следва: 

2.1. по прихода – 11 530 371 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 

и 2); 
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2.2. По разхода – 11 530 371 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно 

Приложения № 3, 4 и 5) 

3. Отчета на приходно – разходната сметка на средствата от ЕС за 2015 г. (съгласно 

Приложение № 6) 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2015 г. (съгласно Приложение № 

7) 

5. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2015 г., по обекти и 

източници на финансиране (съгласно Приложение № 8) 

6. Приема доклад за изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към 

31.12.2015 г. (съгласно Приложение № 9) 

 

 

 

По точка ІV.5. Докладна записка от Георги В. Георгиев – зам.кмет на общината, 

относно предоставяне на еднократно финансово подпомагане на г-н Борис Бръмчийски. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката направи: 

д-р Яна Бонева – общински съветник и председател на ПК СДЗ – Аз искам да попитам 

има ли възможност тази еднократна финансова помощ да бъде увеличена от 500 на 1000 лева? 

Мария Върбанова – главен счетоводител на общината – Добър ден и от мен. По принцип 

е решено, че еднократната помощ, която даваме е 500 лева и така сме ги разчели в бюджета – да 

са по 500 лева. 

д-р Яна Бонева – Аз искам само да кажа, че господин Бръмчийски е почетен гражданин 

на града. 

Владимир Начев – общински съветник – Добър ден колеги, аз ще Ви кажа от къде ще ги 

вземем тези 500 лева. Господин председател имаме заложени в бюджета, така или иначе заплата 

на председателя на общински съвет р размер на 90% от възнаграждението на кмета на общината, 

мисля. Имаме икономия. В момента тя е в размер на 50%. Така, че има предостатъчно пари, стига 

общинския съвет да реши от икономията от заплатата на председателя, и ето Ви тези 500 лева. 

Благодаря Ви. 

Валентин Димитров – кмет на общината – Щом е направено това предложение при 

последваща актуализация на бюджета, може да се трансформират част от средствата на 

общински съвет, да влязат в средствата на общинска администрация и по този начин да се 

заложи по-голяма сума в проекта. 

 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, с така направеното 

предложение за изменение. Поименното гласуване е приложено към протокола.  

На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 16 гласа “за”, 0 гласа 

“против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-11 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ОТПУСКА на г-н Борис Атанасов Бръмчийски еднократна финансова помощ в размер 

на 1 000 /хиляда/ лева за провеждане на лечение. Средствата да се осигурят от дейност 122, 

параграф 4214 на Общински бюджет на Община Генерал Тошево за 2016 година. 

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

действия по изпълнение на настоящото решение. 
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По точка ІV.6. Отчет от Началника на РУ Генерал Тошево за изразходваните 

средства и лимити за МПС, предоставени от Община Генерал Тошево на РУ Генерал 

Тошево.  

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката направи: 

Росица Стоянова – общински съветник и председател на ПК по ЗОР – Аз имам питане по 

така предложения проект за решение освен, че приемаме отчета за изразходваните средства 

господин Пеев има и молба, с така предложение отчет за увеличаване на сумата за ремонт на 

служебните автомобили, което не е видно от проекта за решение. Приемаме ли молбата на 

господин Пеев или не? 

Валентин Димитров – кмет на общината – Към момента има средства, все още. 

Предлагам на следващо заседание, когато бъде изчерпан лимита, тъй като общината подкрепя 

изцяло полицейското управление, ще ги гласуваме. 

Добромир Пеев – началник на РУ Генерал Тошево – Добър ден на всички. Както всички 

знаете, районното управление благодарение на вашите решения имаме четири автомобила. Двата 

са чисто нови. По отношение на тях до момента, откакто ги експлоатираме, имаме два ремонта 

на обща стойност около 250-300 лева. А по отношение на старите автомобили – Лади Ниви, 

които използваме, благодарение на Вас, от сумата 3300 лева, да не бъда голословен, сме 

изразходвали доста голяма част в средата на годината за ремонтни дейности на тези автомобили. 

Както всички знаете пред нас предстои кампании по опазване на селскостопанската продукция, 

мероприятия по изборите, които включват подготовка, провеждане, заключителна част и зимния 

сезон. Идеята ми беше да бъдем подготвени, за да знаем как да продължим с разходите по 

отношение на тези автомобили, и затова писах в докладната за средствата, които евентуално 

имате желание да отпуснете към районното управление. Да, наистина общината помага много и с 

разбиране и с финансови средства и горива. Но идеята ми беше, да знам как да си подредя по-

нататък нещата, с цел ако ми останат например 500 лева за ремонт, в даден момент да спра 

автомобилите, наближат ли изборите да ги отремонтираме и пак да продължим да ги използваме. 

Това всичко е с цел да подпомагаме работата на общината в действията, които предстоят, както и 

да свършим нашите служебни ангажименти. Доста от средствата заминаха, заради това, че 

използваме автомобилите не само по обществените пътища, но и горите, тъй като от началото на 

годината до момента сме издирили 9 психично болни лица, които се крият единствено и само 

там, в горите. И част от парите заминаха по отремонтиране на ходовите части на тези 

автомобили. Така, че молбата ми е аз да знам, как да си подреда по-нататък нещата. Това беше 

моето предложение и в докладната записка. 

Владимир Начев – общински съветник – Колеги, уважаеми господин Пеев, моят въпрос е 

следният: от отпуснатия Ви лимит, колко имате още да ползвате, т.е. колко сте изчерпали, в 

някаква сума съвсем ориентировъчна, и евентуално още колко Ви трябват, за това което казахте 

– да завършите годината и президентските избори, макар, че те няма да бъдат толкова тежки и 

няма да има чак такова ходене, мисля?      

Добромир Пеев – Сумата, която се отпуска с ваше решение е 3300 лева. За да не говоря 

наизуст, около 2700 лева, ако не се лъжа сме изразходвали до момента по отношение на 

ремонтите на двете стари ниви. По отношение на изборите, за които Вие споделяте – за нас няма 

значение какви са изборите. Там си има подготовка – проверяваме абсолютно всички 

избирателни секции заедно с пожарникарите. Знаете за лъчовете и за извозването в последствие 

на самите бюлетини. Така, че за нас няма никакво значение какви са изборите. Имаме си 

мероприятия, които сме задължени да извършваме. От тази гледна точка.    

Стелиян Стоянов – До момента в докладната записка сте записали, че сте  изразходили 

2400 лева от 3300 лева, които са Ви отпуснати. 

Владимир Начев – Благодаря Ви господин председател, благодаря за отговора на г-н 

Пеев. Така или иначе това, което разбирам е, че има още лимит да ползва полицията. Аз 

подкрепям това, което предложи и господин кмета. Нека да изразходвате този лимит. Има време 

достатъчно. Така или иначе ще има още заседания на общински съвет. Мисля, че ако са по-

нормални исканията от ваша страна, ще има начин да Ви се помогне. Благодаря. 



13 

 

Владимир Начев – Г-н председател, извинявам се, че пак взимам думата, но в такъв 

случай въпросът ми е следния – Каква сума Ви е необходима? Кажете 100, 200 – ще гласуваме,  

но ако кажете 1000 000 – няма как да стане. Просто кажете конкретна сума?  

Добромир Пеев – Съжалявам, че не можах да Ви отговоря. В докладната записка беше 

изписана сума от около 1000 лева, която ще ни е необходима до края на годината. 

Коста Костов – По отношение на господин Начев, който зададе два пъти един и същи 

въпрос. Това са технически неща, които никой не може да ги предвиди господин Начев. Така, че 

този въпрос в момента е безсмислен. И подкрепям мнението, което беше изказано преди малко – 

нека да си изразходят лимита и ако трябва пак ще им се даде. Това е. Няма смисъл да 

коментираме нещата. Каквото можем ние ще го правим. Така, че нека да си бъде така, когато има  

над лимита, който е – пак ще се гласува. Това е, живота си продължава. 

Димитър Михайлов – общински съветник и председател на ПК БД – Аз предлагам да 

гласуваме решението такова, каквото е. А на следващото заседание началника на районното 

управление и кмета да направят ново предложение, с което да конкретизират сумата и тя да бъде 

заложена. Мисля, че до един месец не е проблем да се съфинансира. Ако не – както предложи 

сумата от 1000 лева да ги гласуваме. 

Стелиян Стоянов – Преди да преминем към гласуване искам да кажа, че с районното 

управление на този етап имаме добри взаимоотношения и се работи добре. Миналата година и от 

неправителствената организация бяха предоставени достатъчно средства, които и тази година 

най-вероятно ще бъдат предоставени. И те ще минат пак през общинския съвет, защото няма 

друга форма, под която да се дадат тези средства. И действително това, което го разглеждахме и 

в комисията на следващо заседание да се направи един по-ясен разчет за това до края на годината 

колко средства ще бъдат необходими, защото все още имаме да усвояваме близо 900 лева като 

средства. Затова смятам, че от много места ще направим всичко възможно да помогнем, за да се 

отпуснат достатъчно средства за издръжка както на автомобилите така и за други технически 

дейности до края на годината.  

Добромир Пеев – Оставам спокоен, тъй като виждам, че сред вас има чуваемост по 

отношение проблемите на районното управление и смятам, че и занапред работата на районното 

управлението ще продължи в същата посока. Както и взаимоотношенията, които имаме с 

общината и общинските съветници ще бъдат все така и на по-високо ниво.  

 

Проведено беше гласуване по становището на комисията.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 16 гласа “за”, 0 гласа 

“против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-12 

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

администрация и в изпълнение на Решение на Общински съвет Генерал Тошево №3-

21/10.12.2015 година,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

Приема отчет за изразходваните средства и лимити за МПС, предоставени от Община 

Генерал Тошево на РУ Генерал Тошево. 

 

  

 

V. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД. 

Докладва: Председателят на ПК Росица Стоянова 

По точка V.1. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” Добрич ООД.  

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията, приложено към 

протокола.  



14 

 

На основание чл.27, ал.2 и 5 от ЗМСМА от общо 15 гласували с 10 гласа “за”, 0 гласа 

“против” и 5 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-13 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

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

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

водите и предстоящо заседание на Асоциация по водоснабдяване  и канализация в обособена 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» ООД,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

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

представлява Община Генерал Тошево на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация 

по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и 

канализация – Добрич» ООД, което ще се проведе на 19.07.2016г. от 10:30 часа в Областна 

администрация Добрич. 

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

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

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

ООД да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на 

гражданите на община Генерал Тошево и жителите на област с административен център град 

Добрич. 

 

 

 

По точка V.2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно 

изменение и допълнение на Наредба за  поддържане и опазване  на  обществения  ред, 

чистотата и общественото имущество  на  територията  на   Община Генерал  Тошево. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

Изказване по точката не се направи. 

Проведено беше поименно гласуване по становището на комисията.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 15 гласували с 11 гласа “за”, 1 глас 

“против” и 3 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-14 

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

администрация и чл.98 от Закона за движение по пътищата,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ПРИЕМА изменения и допълнения в Наредба за  поддържане и опазване  на  

обществения  ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Генерал  

Тошево, както следва: 

БИЛО: 

 Чл.4, т. 11. „Паркирането на МПС, ППС и друга техника по площади, паркове и 

зелени площи.” 

 

СТАВА: 

 Чл.4, т.11. „Престоя и паркирането: 

 а) на места, където превозното средство създава опасност или е пречка за 

движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал; 

 б) до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на 

движението; 

 в) на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и участъци с ограничена 

видимост; 

 г) железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни 

движението на релсовите превозни средства; 
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 д) на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди 

тях; 

 е) на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 

 ж) на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство 

и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е 

забранено изпреварването; 

 з) върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни 

превозни средства, обозначена с пътен знак. 

 и) пред входовете на паркове, обществени институции, предприятия, както и на 

други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 

 й) на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на 

жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

 к) на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 

пътници; 

 л) на места, определени за хора с трайни увреждания; 

 м) на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за 

регистрация на които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи; 

 н) пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. 

 о) до контейнери за отпадъци, с което се пречи на тяхното извозване;” 

  

НОВА: 

Чл.32, т.5, т. 6, т. 7 

 „5. За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата 

наредба върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, превозващо хора с 

увреждания, на извършителя се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) 

лева; 

 6. За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини 

и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) 

лева; 

 7. за паркиране на ППС върху улични противопожарни хидранти, при което се 

затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото им използване по 

предназначение от екипите на служба "Пожарна и аварийна безопасност", на извършителите се 

налагат глоби в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева.” 

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

закона действия. 

 

 

 

По точка V.3. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, 

относно участие в публична продажба с цел придобиване на недвижим имот. 

Проекта за решение беше представен от председателят на комисията. 

 

Проведено беше гласуване по становището на комисията.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 14 гласували с 10 гласа “за”, 0 гласа 

“против” и 4 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-15 

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

администрация, във връзка с чл.34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 2 т. 1 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. Община Генерал Тошево, чрез Валентин Вълчев Димитров – Кмет на общината, да 

участва в публична продан, като депозира наддавателно предложение  с цена не по-висока от 

предвидените за това средства в бюджета,  с цел придобиване на имот находящ се в с. 
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Къпиново, общ. Ген. Тошево представляващ дворно място- парцел 9 с площ от 1100 кв.м в 

едно с построената в него сграда с площ от 98 кв.м, представляващ  магазин . 

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото решение.  

 

 

 

VІ. ТЕКУЩИ. Изказване по точката направи: 

Валентин Димитров – кмет на община Генерал Тошево – Когато приемахме бюджета и 

беше разглеждан на комисии преди редовното заседание на общински съвет на 01.02.2016 година 

имаше заделен финансов ресурс от 150 000 лева за ремонт на улици в град Генерал Тошево. С 

последваща актуализация на бюджета сумата нарастна до 232 518 лева. Още тогава предложих на 

бюджетната комисия, от всички партии по един общински съветник в една нарочна комисия, 

която Вие сами да гласувате, да участвате и да изберете кои улици да бъдат асфалтирани. Затова 

аз предлагам, да се направи такава комисия от пет общински съветника и част от общинска 

администрация – специалисти, и също сега се сещам защо да не дадем шанс на част от 

гражданите от Генерал Тошево или представител на някоя обществена организация, да включим 

и един член, за да бъдем по-отворени, по-публични и по-прозрачни. Нека сами да си определим 

кои да бъдат улиците. От страна на общинска администрация предлагам заместник кмета, който 

е в неговия ресор – Деян Димитров, началник отдел – инж.Ради Михайлов и един строителен 

техник. С представител на гражданите комисията да стане девет членна. Тъй като вече 

обществената поръчка премина процедурата, очакваме в близките дни да подпишем договора с 

фирмата изпълнител. Мисля, че днес му е времето да вземете това решение. Благодаря.   

Владимир Начев – Колеги нашата група подкрепяме предложението на господин 

Димитров – кмет на община Генерал Тошево, и ако всички гласуват ние предлагаме от нашата 

група, г-жа Бонева да бъде представител. 

Коста Костов – Аз предлагам господин Николай Костов. 

Стелиян Стоянов – Имаше дебати по този въпрос - кои улици трябва да се ремонтират и 

т.н.. Имате ли други предложения за членове на тази комисия? Така или иначе пет общински 

съветника ще участват, след като има такова предложение, защото трябва да има работа 

извършена от тази комисия. Улиците не чакат. Трябваше да се извърши една процедура, да мине 

един определен период, за да може да се избере изпълнител.  

 

 

Гавраил Петров – Нали говорихме улиците, които имат пълна инфраструктура да са с 

предимство. Тази комисия какво може да открие ново? Нали така вземахме решение. Защото  

обратния вариант ще започнем да копаем пак. Които улици са с пълна инфраструктура, правим 

тях и ако остане малко, могат да се закърпят най-големите дупки. 

Стелиян Стоянов – Вие имахте предложение за една такава улица господин Петров. 

Вярно ли е? 

Гавраил Петров – Не. Аз имах предложение за друга комисия. След малко ще кажа за 

нея.    

Стелиян Стоянов – Ако няма други предложение, остават само тези които до момента са 

направени. Комисията може да работи и със седем членен състав. Въпросът е да се свърши 

работа. И аз искам да направя предложение да се гласува анблок комисията. 

Валентин Димитров – Господин Петров е прав, че на това заседание на комисия трябва 

да асфалтираме тези улици, които имат изградена канализация. Те са осем на брой. Парите със 

сигурност няма да стигнат за всички. Но предвид информацията, която получаваме от 

съответните министерства, че скоро воден цикъл няма да има в град Генерал Тошево. И предвид 

многото срещи с граждани, които приемам в своя приемен ден или ги срещам по улиците, много 

хора са недоволни, че има улици, Вие сам визирахте преди две или три заседания за улица 

„Стара планина” за ул.”Добруджа”. Затова и това беше моето предложение и днес – нека да е 

малко по-широк спектъра от общински съветници. Нека всички да носят отговорността да си 



17 

 

изберат дори и тези най-лошите улици, за да започнем от някъде да ги кърпим. Така или иначе 

най-рано воден цикъл, евентуално ще има 2019 година или след 2019 година. Нека да започнем 

да асфалтираме и най-лошите улици, без значение дали те имат изградена канализация. Не чисто 

нов асфалт, а да кърпим, за да стигат хората до домовете си. Също по време на зимния сезон 

имаме проблеми със зимното поддържане на тези улици и снегопочистването. Благодаря.   

Гавраил Петров – Господин кмете, прав си. Извинявам се. Добре, ако преценим и всички 

общински съветници гласуваме доверие на общинското ръководство, на инженера, техници и т.н 

и т.н, те са компетентни. Аз смятам, че ще преценят. Значи за съвсем големи дупки говорим и за 

кърпеж. Ние не говорим за пълно асфалтиране. Ако го направим това пълно асфалтиране, това 

означава да хвърлим парите на вятъра, след като започнем да дълбаем за други неща. Затова 

казах да започнем от онези, които имат пълна инфраструктура и съвсем фрапиращи неща да се 

изпълнят. Да не си чупят колите хората. Това имах в предвид, не че да асфалтираме цели улици, 

които нямат инфраструктура.    

 

Проведено беше гласуване по предложението на кмета на общината.  

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 14 гласували с 11 гласа “за”, 1 глас 

“против” и 2 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното  

РЕШЕНИЕ № 5-16 

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

администрация, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

Избира временна комисия в състав: 

1. Деян Димитров – зам.кмет на община Генерал Тошево 

2. инж.Ради Михайлов – началник отдел „ТУСИДЕ” в община Генерал Тошево 

3. строителен техник в общинска администрация 

4. Яна Бонева – общински съветник 

5. Николай Костов – общински съветник 

6. гражданин от град Генерал Тошево 

7. гражданин от град Генерал Тошево  

със задача: в срок до следващо заседание на Общински съвет да изготви списък за ремонт 

на улици в град Генерал Тошево, по изпълнение на обект „Рехабилитация на улици в град 

Генерал Тошево”, включен в капиталовите разходи на бюджет 2016 година на Община 

Генерал Тошево. 

 

            

 

 

С изчерпване на точките по дневния ред заседанието беше закрито от Председателя на 

Общинския съвет Стелиян Стоянов в 14:15 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИСТ: /П/   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:  /П/ 

 

  А.Петрова      СТЕЛИЯН СТОЯНОВ  

 

 

 


