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РЕШЕНИЕ № 1-1 

 
от  30.01.2017 година 

 

за приемане на Общинският план за младежта за 2017 година 

 

 

 

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

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА  Общински годишен план за младежта за 2017 година. 

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

действия по изпълнение на настоящото решение.   

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.І.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-2 

 
от  30.01.2017 година 

 

 

за приемане на Правилник за устройството и дейността  на Център за подкрепа за 

личностно развитие - Център за работа с деца, град Генерал Тошево 

 

 

 

 

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

администрация, чл.49, ал.8 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с 

чл.26, ал.1- 5 от Закона за нормативните актове, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА Правилник за устройството и дейността  на Център за подкрепа за личностно 

развитие - Център за работа с деца, град Генерал Тошево 

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

закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.І.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-3 

 
от  30.01.2017 година 

 

за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в 

Община Генерал Тошево 

  

 

 

 

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

администрация и чл.4a, т.1 и чл.59, ал.6 от Закона за физическото възпитания и спорта, във 

връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ОТМЕНЯ Наредба за условията  и  реда  за  финансиране на спортните клубове и 

дейности в община Генерал Тошево, приета с Решение №3-22/29.03.2013 г. по Протокол 

№3/29.03.2013 г. 

2. ПРИЕМА Наредба №18 за условията и реда за финансиране на спортни клубове в 

община Генерал Тошево. 

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

закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.І.3 от дневния ред и е подпечатано 

с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-4 

 
от  30.01.2017 година 

 

 

за приемане на изменения и допълнения на Наредба за изграждане, поддържане и 

опазване на зелената система на територията на Община Генерал Тошево 

 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

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

зелената система на територията на Община Генерал Тошево, както следва: 

 

БИЛО:  

Чл.10.(1) В Община Генерал Тошево, Дирекция “Териториално и селищно устройство 

на територията, стопански дейности и общинска собственост” отговаря, управлява, дава 

становища, съгласува и контролира всички въпроси отнасящи се до Зелената система. 

(2) Община Генерал Тошево, чрез Дирекция “Териториално и селищно устройство на 

територията, стопански дейности и общинска собственост” финансира проучването, 

проектирането, изграждането, стопанисването и опазването на Зелената система.  

 

СТАВА: 

Чл.10.(1) В Община Генерал Тошево, Отдел „Териториално устройство, строителство, 

инвестиционни дейности и екология” отговаря, управлява, дава становища, съгласува и 

контролира всички въпроси, отнасящи се до Зелената система. 

(2) Община Генерал Тошево, чрез Отдел „Териториално устройство, строителство, 

инвестиционни дейности и екология” финансира проучването, проектирането, изграждането, 

стопанисването и опазването на Зелената система.  

 

БИЛО:  

Чл. 12. Главният архитект на Община Генерал Тошево подготвя: 

 т.3.провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

(НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при 

съобразяване с изготвените от общинския експертен съвет по устройство на територията за 

изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми 

за изграждане на нови зелени площи; 

 

СТАВА: 
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Чл. 12. Главният архитект на Община Генерал Тошево подготвя: 

 т.3 провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената 

система при съобразяване с изготвените от общинския експертен съвет по устройство на 

територията за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския 

съвет програми за изграждане на нови зелени площи; 

 

БИЛО:  

Чл.14.(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на 

общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на 

обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ. 

 

СТАВА: 

Чл.14.(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на 

общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на 

обществено обсъждане. 

 

БИЛО:  

Чл.15 (1) Дирекция “Териториално и селищно устройство на територията, стопански 

дейности и общинска собственост” към общината, организират провеждането на търгове и 

конкурси за изготвяне на подробни устройствени планове и дендрологични такива, за изграждане 

на нови или реконструкция на съществуващи общински озеленени площи. 

(2) Дирекция “Териториално и селищно устройство на територията, стопански 

дейности и общинска собственост” към общината, организират провеждането на търгове и 

конкурси за изпълнител на строителството на нови или стопанисването на съществуващи 

озеленени площи. 

 

СТАВА: 

Чл.15 (1) Кметът на Община Генерал Тошево организира провеждането на търгове и 

конкурси за изготвяне на подробни устройствени планове и дендрологични такива, за изграждане 

на нови или реконструкция на съществуващи общински озеленени площи. 

(2) Кметът на Община Генерал Тошево организира провеждането на търгове и конкурси за 

изпълнител на строителството на нови или стопанисването на съществуващи озеленени площи. 

 

 

БИЛО: 

Чл. 17. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-

парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, 

устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ). 

 

СТАВА: 

Чл. 17. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-

парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, 

устройват и опазват при спазване на Закона за културното наследство. 

 

БИЛО: 

Чл.36(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” 

извън обекти- паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в 

Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ). 

 

СТАВА: 
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Чл.36(3) Единични дървета, обявени за “исторически” или за “вековни и забележителни” 

извън обекти- паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в 

Закона за културното наследство, в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). 

 

БИЛО: 

Чл.43 (3) Дърветата и храстите по чл. 40, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика 

или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен 

протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в 

тридневен срок специалиста по озеленяване – при всички случаи, НИПК – за обекти-паметници на 

културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени. 

 

СТАВА: 

Чл.43 (3) Дърветата и храстите по чл. 40, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика 

или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен 

протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в 

тридневен срок специалиста по озеленяване – при всички случаи, Националния институт за 

опазване на недвижимите културни ценности – за обекти-паметници на културата или тяхната 

среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени. 

 

БИЛО: 

Чл.46 (2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или 

отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща 

преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на 

Националния институт за паметниците на културата (НИПК), придружена с експертно 

становище. 

 

СТАВА: 

Чл.46 (2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или 

отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща 

преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на 

Националният институт за недвижимо културно наследство, придружена с експертно становище. 

 

БИЛО: 

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на 

Община Генерал Тошево 

 

СТАВА: 

Наредба №11 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на 

Община Генерал Тошево 

 

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

закона, действия. 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІ.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-5 

 
от  30.01.2017 година 

 

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

собственост за 2017 година 

 

 

 

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

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

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

2017 година. 

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

закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІІ.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-6 

 
от  30.01.2017 година 

 

за предоставяне на разрешение на Народно читалище „Пробуда-1941” село Кардам за 

отдаване под наем на имот 

 

 

 

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

администрация, чл.7 от Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

№79/25.04.2012г. по описа на Община Генерал Тошево, във връзка с искане с вх. №ХД-03-05-

13614/24.11.2016г. от Тодорка Тодорова – секретар на  Народно Читалище „Пробуда -1941” в с. 

Кардам, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

І. ДАВА съгласие Народно читалище ” Пробуда-1941” с.  Кардам, код по БУЛСТАТ 

000843876,  да отдаде под наем за срок не по-дълъг от 5 години  избено помещение с площ 37 кв.м. 

- част от двуетажна сграда, цялата предоставена за нуждите на читалището, находящо се в УПИ 

№ХІІ-239 в кв. 32 по ПУП на с. Кардам. 

ІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІІ.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-7 

 
от  30.01.2017 година 

 

за промяна в Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала 

на търговските дружества 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ИЗМЕНЯ Глава Девета: Заключителни разпоредби на Наредба за упражняване на 

правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, като изречение първо 

добива следното съдържание: 

 

Било: 

„Настоящата наредба се приема на основание чл.2 ал.4 от Закона за общинската 

собственост и чл.3 от Правилника за приложение на Закона за общинската собственост.” 

Става: 

„Настоящата наредба се приема на основание чл.51а, ал.4 от Закона за общинската 

собственост.” 

 

2. ИЗМЕНЯ наименованието на настоящата наредба както следва: 

Било: Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на 

търговските дружества 

Става: Наредба №2 за упражняване на правата върху общинската част от капитала на 

търговските дружества 

  

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

закона действия. 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІІ.3 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-8 

 
от  30.01.2017 година 

 

 

за приемане на Наредба за организация на търговската дейност на територията на 

община Генерал Тошево 

  

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.13 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.1 от Наредбата за поддържане и опазване  на  

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

Тошево, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ОТМЕНЯ Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на 

община Ген.Тошево, приета с Решение на Общински съвет Генерал Тошево № 13-5/18.12.2008 г. 

2. ПРИЕМА Наредба №12 за организация на търговската дейност на територията на 

община Генерал Тошево. 

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

закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІІ.4 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-9 

 
от  30.01.2017 година 

 

за организиране на таксиметровия превоз на пътници на територията на община 

Генерал Тошево 

 

 

 

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

администрация, чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закона за автомобилните превози,   чл.24, ал. ал.3 и ал.4 от 

Наредба № 34 от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ОПРЕДЕЛЯ максималния броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на 

община Генерал Тошево, а  именно 10 (десет) бр. 

2. ПРИЕМА Ред и условия за издаване на разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници и разпределение на общия брой автомобили между превозвачите,  съгласно 

Приложение №1. 

3. ОПРЕДЕЛЯ цена за 1 км. пробег на таксиметров автомобил, валидни за територията на 

община Генерал Тошево,  както следва: 

 3.1.минимална цена за 1 км. пробег: 

  -дневна тарифа -0,80 лв. км/пробег; 

  -нощна тарифа -1,00 лв. км/пробег. 

 3.2. максимална цена за 1 км. пробег: 

  -дневна тарифа -1,20 лв. км/пробег; 

  -нощна тарифа -1,20 лв. км/пробег. 

4. ОПРЕДЕЛЯ срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници  от  12 (дванадесет) месеца. 

5. ВЪЗЛАГА на Кмета на община  Генерал Тошево последващите съгласно закона 

действия.      

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІІ.5 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-10 

 
от  30.01.2017 година 

 

за даване на съгласие за издаване на сертификат за инвестиции клас В 

 

 

 

 

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

местната администрация, чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.20 ал.3 т.1, и  чл.22и 

т.3 от Закона за насърчаване на инвестициите, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І.  ДАВА СЪГЛАСИЕ  да бъде издаден сертификат за инвестиция Клас В на Аграрен 

научно-индустриален парк „Добруджа” ЕИК203420100, със седалище и адрес на управление:  

гр. София, район Средец,  бул. Цар Освободител 17А ,със следните насърчителните мерки: 

         1. Съкратени срокове за административно обслужване; 

         2. Индивидуално административно обслужване; 

         3. Ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост;  

ІІ.  УЧРЕДЯВА право на ползване върху имоти - частна общинска собственост, за  срок от 

10 години, а именно: 

1.Дворно място с площ  12296 кв.м., съставляващо ПИ с кад.№2224 по плана на 

Промишлената зона на Генерал Тошево съгласно АОС№3543 от 25.07.2012г, вп.под №44, том 

VІІІ, вх.рег.№3531 от 13.09.2012г., частна общинска собственост; 

Одобрява годишна наемна цена в размер на 2136,00 лева, представляваща средно 

аритметична пазарна стойност на изготвени две независими пазарни оценки. 

2.Земеделска земя с НТП „производствен терен” с площ 5,445 дка, трета категория, 

съставляваща ПИ№268001, в землище на Генерал Тошево, съгласно АОС№3859 от 12.08.2015г, 

вх.рег.№2851 от 18.08.2015г., акт№172, том V, частна общинска собственост; 

Одобрява годишна наемна цена в размер на 723,00 лева, представляваща средно 

аритметична пазарна стойност на изготвени две независими пазарни оценки. 

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

закона действия. 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІІІ.6 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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РЕШЕНИЕ № 1-11 

 
от  30.01.2017 година 

 

за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево 

  

 

 

 

 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

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

тримесечие на 2016г. в размер на 478,41 лв. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІV.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-12 

 
от  30.01.2017 година 

 

за приемане на бюджета за 2017г. на Община Генерал Тошево 

 

 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка  с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл.84, ал.4, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите 

на ЗДБРБ /ДВ бр. 98 / 09.12.2016г./ за 2017г., ПМС №374 / 22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 

2017г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет 

на Община Генерал Тошево, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. Приема бюджета на Община Генерал Тошево за 2017г. както следва: 

1.1. По прихода в размер на 13 201 648 лв. (съгласно Приложения №1 и № 2) 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 362 258 лв., в 

т.ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 4 877 908 лв. 

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

63 700 лв. 

1.1.1.3. Собствени приходи на звена на делегиран бюджет  – 75 725 лв. 

1.1.1.4. Остатък от предходен период по левови сметки – 344 925 лв.  

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 839 390 лв., в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 050 900 лв. (съгласно Приложение № 2) 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 967 466 лв. от които са приспаднати 

разходите за ДДС и ЗКПО. (съгласно Приложение № 2) 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 883 600 лв. 

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

814 000  лв. 

1.1.2.5. За зимно поддържане на пътищата 144 200 лв. 

1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети – 168 155 лв. 

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

Европейския съюз  150 000 лв. 

1.1.2.8. Остатък от предходен период по левови сметки  1 997 379 лв. 

1.1.3. По разходите в размер на 13 201 648 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения от № 3 до № 14   в т.ч.: 

1.1.4. За делегирани държавни дейности в размер на  6 592 379 лв., от тях: 

1.1.4.1. От държавни трансфери и собствени средства – 5 362 258 лв. 

1.1.4.2. Дофинансиране от  местни приходи – 1 230 121 лв. 
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1.1.5. За местни дейности в размер на 6 609 269 лв. 

1.2. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в местните дейности – 150 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на – 2 342 304 лв.  

2. Приема инвестиционна програма за 2017г. в размер на 7 112 325 лв./ в това число 

очаквано допълнително външно финансиране в размер на 4 885 081 лв./, в която са включени 

ремонтите на общинските пътища и обектите финансирани от целева субсидия, с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно приложен поименен 

списък (съгласно Приложениe № 15)  

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети. 

4. Приема преходен остатък от 2016 г. в размер на  2 342 304 лв., разпределен по бюджет 

2017 г. (съгласно Приложение № 16) 

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

за 2017г. в размер на 3 877 139.95 лв (съгласно Приложение № 17) 

6. Приема следните лимити за разходи: 

6.1. Социално – битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения 

6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС и кмета на общината в 

размер на 16 000 лв. 

6.3. Размер на режийни разноски за ученическо столово хранене 12 000 лв. (размера за 

закуска - 0.15лв. и за обяд – 0.40лв.) 

6.4. Средства за обезпечаване дейността на Младежки съвет – 15 000 лв. 

7. Няма да поема нов общински дълг и общински гаранции през бюджетната 2017 г. 

8. Приема просрочени вземания от минали години в размер на 422 077 лв., от които се 

предвижда да бъдат събрани 255 555 лв. през бюджетната 2017 г. 

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

лв., които се предвижда да бъдат разплатени през четвъртото тримесечие на 2017 г. 

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

бъдат натрупани  през 2017 г. в размер на 248 000 лв., като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на 

отчетените раходи за последните четири години, ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

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

поети през 2017 г. в размер на 7 176 999 лв., като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти 

за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

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

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

извършат погребения на ветерани от войните, като средствата се поемат от общината по цени 

включени в Наредбата за МДТ и цени на услуги. 

13. Утвърждава следния списък на длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разходи в размер на 100% от действителните разходи – Гл.арх. Николай Илиев 

Антонов. 

14. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 

2019г. (съгласно Приложение №.18) 

15. Приема протокол на получените предложения при публичното обсъждане на 

основание чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси (съгласно Приложение № 19) 

16. Определя второстепенните разпоредители с бюджети за 2017г. (съгласно Приложение 

№ 20) 

17. Възлага на  кмета: 

17.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна 

бюджетна класификация  по  тримесечия. 
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17.2. Да  определи и утвърди  бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 

17.3. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

17.3.1.  В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и 

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

17.3.2.  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга,  без да изменя общия размер на разходите. 

17.3.3.  В разходната част на бюджета за сметка на резерва за неотложни и 

непредвидени разходи по т.1.2 

17.3.4.  В изпълнение на правомощията си  по т.17.3.1., т.17.3.2 и т.17.3.3 кметът издава 

заповеди. 

17.4. След извършване на промени по 17.3, кметът представя в ОбС актуализирано 

разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от ОбС ред. 

17.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на 

Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за 

реализиране  на годишните цели на общината за изпълнение на годишния план за развитие. 

17.6. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

18.  Упълномощава кмета да предоставя  временни безлихвени  заеми от временно 

свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми,включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от  общинския 

бюджет, при спазване на изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

18.1.  При всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне 

на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение  за предоставянето им 

по решение на ОбС. 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІV.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-13 

 
от  30.01.2017 година 

 

 

за предоставяне на финансови средства за подпомагане на Йорданка Колева Колева 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Дава съгласие за подпомагане на г-жа Йорданка Колева Колева с еднократна парична сума 

в размер на 500 /петстотин/ лева за закупуване на вещи и лекарства от първа необходимост за 

детето и. 

Средствата да се осигурят от Общинския бюджет, дейност 2122- общинска 

администрацияместнидейности, параграф 4214 - други помощи по решение на Общински съвет. 

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

действия. 

 

 

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

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.ІV.3 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-14 

 
от  30.01.2017 година 

 

за изменение и допълнение на Наредба №1 за  поддържане и опазване  на  

обществения  ред, чистотата и общественото имущество  на  територията  на   Община 

Генерал  Тошево 

 

 

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

във връзка с чл.178е от Закона за движение по пътищата, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ОТМЕНЯ чл.32, ал.1 т.6 от Наредба № 1 на общински съвет Генерал Тошево  за 

поддържане и опазване на обществения ред , чистотата и общественото имущество  на 

територията на община Генерал Тошево в частта в която е предвидено наказание глоба в размер 

от 50 лева до 500 лева  на нарушителите на забраната за спиране, престой, паркиране и/или 

преминаване на ППС в паркове, градини и зелени площи. 

2. ПРИЕМА  чл.32, ал.1, т.6 от Наредба № 1 на Общински съвет Генерал Тошево  за 

поддържане и опазване на обществения ред , чистотата и общественото имущество  на 

територията на община Генерал Тошево в частта в която е предвидено наказание глоба в размер 

от 50  /петдесет/лева до 200 /двеста/лева. на нарушителите на забраната за спиране, 

престой,паркиране и/или преминаване на ППС в паркове, градини и зелени площи . 

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

действия. 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.V.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-15 

 
от  30.01.2017 година 

 

за частична промяна в общата численост на структурата на общинска администрация 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Утвърждава частична промяна в общата численост на структурата на общинска 

администрация с 1 /една/ бройка - специалист чистота в отдел „Териториално устройство, 

строителство, инвестиционна дейност и екология” към дирекция „Устройство на територията, 

собственост, икономически дейности и проекти” като от 181,25 бройки  става на  182,25 бройки. 

2. Общински съвет Генерал Тошево възлага на Кмета на общината да извърщи 

последващите, съгласно закона действия 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 30.01.2017г., протокол №1, т.V.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 

 

 

 


