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РЕШЕНИЕ № 1-1 

 
от 01.02.2018 година 

 

за приемане на Общински план за младежта за 2018 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 2018 година. 

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

по изпълнение на настоящото решение.   

 
 

 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-2 

 
от 01.02.2018 година 

 

за безвъзмездно придобиване на земя и сграда – държавна собственост 
 

 

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

администрация, чл.8 ал.1 от Закона за общинска собственост във вр. с чл.54 от Закона за държавната 

собственост, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ДАВА съгласие да бъдат безвъзмездно придобити в собственост на Община Генерал 

Тошево, държавни  имоти  предоставени за управление на Държавно предприятие Национална 

компания „Железопътна инфраструктура“, както следва: 

ЗЕМЯ с площ 598/петстотин деветдесет и осем/ кв. м., представляваща УПИ №XI-

2279/единадесети, пл. номер две хиляди двеста седемдесет и девет/ в кв.39/тридесет и девет/ по  ПУП 

на гр. Генерал Тошево, област Добрич и СГРАДА със ЗП 319/триста и деветнадесет/ кв. м.,  РЗП 

527/петстотин двадесет и седем/ кв. м., двуетажна, масивна конструкция, построена  през 1942г. със 

смесено предназначение. 

2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на община Генерал Тошево да извърши необходимите 

действия – правни и фактически за придобиването на посочените имоти. 

 
 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-3 

 
от 01.02.2018 година 

 

за продажба на имот – общинска собственост на собственика на законно построена 

върху него сграда 

 

 

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

и във връзка с чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с Искане с 

вх.№УОС-01-15-13326/20.11.2017г. от Страхил Демирев Демирев,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І. ДАВА съгласие за продажба на Страхил Демирев Демирев, ЕГН 5308127985, с адрес: 

с.Чернооково, ул. „Десета” №7, общ.Генерал Тошево  , на следния недвижим имот: 

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 060 (хиляда и шестдесет) кв.м, съставляващо УПИ №ХXII-

общ./двадесет и втори общински/ в кв.13/тринадесети/ по  ПУП  на с.Чернооково общ.Генерал 

Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС №4238/12.12.2017г., вх. рег  № 

3803, акт 144, том VII, вписан на 19.12.2017г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, при 

граници и съседи: УПИ №XVI-65 и 66, УПИ №XXIII-общ., улица ОК 38 - ОК 39 и УПИ №XXI-общ. 

Страхил Демирев Демирев е собственик на жилищна сграда, състояща се от три стаи и 

коридор, построена въз основа отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №149 от 

14.10.1987г. 

ІІ. Продажбата на общинската част от имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, 

определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите 

оценители в България, в размер на 2 650.00 (две хиляди шестстотин и петдесет) лв., върху която се 

начислява ДДС и която не е по-ниска от данъчната оценка – 2 416.80 лв. (две хиляди четиристотин и 

шестнадесет лева и осемдесет стотинки). 

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

закона действия и сключи договор за продажба на общински имот. 

 
 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 

 

 

 



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

                            
                                                                      ISO 14001 -Система за управление на околната среда  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛ  ТТООШШЕЕВВОО  
ООББЛЛААССТТ  ДДООББРРИИЧЧ 

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

wwwwww..ttoosshheevvoo..oorrgg  

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

 

 

                                   

                                 

 
    

         РЕШЕНИЕ № 1-4 

 
от 01.02.2018 година 

 

за отдаване под наем на поземлени имоти, находящи се в строителните граници  на населени 

места,  за срок от десет стопански години, чрез публичен търг с явно наддаване 

 
 

 

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

администрация, чл.14, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската  собственост и във връзка с  чл.81 от 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем, чрез търг с явно  наддаване  за 10/десет/  

стопански години, считано от  2017-2018г.,  следните поземлени имоти – общинска собственост: 

 

№ 

по 

ред 

 

Населено място 

 

Квартал 

 

УПИ № 

 

Площ /кв.м. 

1. с.Пчеларово    

  Кв. 20 УПИ №I-общ. 2 220 

  Кв. 20 УПИ №IV-общ. 2 340 

  Кв. 20 УПИ №V-общ. 2 295 

  Кв. 20 УПИ №VIII-общ. 2 280 

2. Гр.Генерал Тошево    

  Промишлена  зона ПИ № 2281 13 450 

 

2.ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти, определени в 

т.1  в размер на –  58.00лв./дка., определена  с  Решение №3-17 от 25.03.2014г. на Общински съвет 

Генерал Тошево, представляваща 50% от достигнатата  средно-тръжна цена от 116.0лв/дка  за 

отдаване на земеделски земи  от ОПФ. 

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и 

фактически за провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключване на договори за отдаване 

под наем на имотите по т.1  
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-5 

 
от 01.02.2018 година 

 

за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 

2017г. 

 

 

 

 

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

администрация, чл.66а  от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2017г. 
 

 

 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІ.4 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-6 

 
от 01.02.2018 година 

 

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

собственост за 2018 година 

 
 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

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

2018 година. 

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

закона действия. 

 

 
 

Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІ.5 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-7 

 
от 01.02.2018 година 

 

за относно разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево 

 

 

 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

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

тримесечие  на 2017г. в размер на  673,50 лв. 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 2 „против”, 4 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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         РЕШЕНИЕ № 1-8 

 
от 01.02.2018 година 

 

за определяне  нов размер на трудовите възнаграждения  на служителите на изборни 

длъжности при Община Генерал Тошево 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

определя размера на трудовите възнаграждения на кметове на населени места при Община 

Генерал Тошево както следва: 

 

1. Георги Събев Николов                     с. Кардам 864 лв. 

2.Алибрям Хасан Сали   с. Йовково 730 лв. 

3.Ерсин Лютфиев Емурлов -   с. Къпиново 657 лв. 

4.Генади Петев Димитров                      с. Люляково 746 лв. 

5.Стефан Младенов Христов   с. Присад 680 лв. 

6.Антон Илиев Атанасов  с. Пчеларово 791 лв. 

7.Андреан Стефанов Симеонов  с. Спасово 835лв. 

8.Димитричка Василева Стоянова с .Росица  746 лв. 

9.Илиян Николов Колев -                        с. Василево                  766 лв. 

10.Сание Али Сюлейман  с. Горица                       550 лв. 

11.Стоянка Великова Първева с. Дъбовик                    650 лв. 

12.Илия Добрев Илиев  с. Житен                        645 лв. 

13.Диян Господинов Димов с. Изворово                   625 лв. 

14.Тошко Петков Тачев  с. Красен  745 лв. 

15.Елка Петкова Петрова  с. Малина                      630 лв. 

16.Мариана Енчева Енчева  с. Петлешково              630 лв. 

17.Сашка Христова Лазарова  с. Преселенци               745 лв. 

18.Иван Антонов Георгиев  с. Писарово                   570 лв. 

19.Жельо Вълчев Иванов  с. Равнец                        625 лв. 

20.ЮлияМихайлова Александрова      с. Рогозина                     625 лв. 

21.Нудие Сами Муса    с. Снягово                      625 лв. 

22.Веселина Недялкова Недялкова с. Чернооково                615 лв. 

 

Размерът на трудовите възнаграждения влиза в сила от 01.01.2018 година .  
 

Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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         РЕШЕНИЕ № 1-9 

 
от 01.02.2018 година 

 

за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по 

бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2017 г. 

 

 

 

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

и чл.125, ал.4 от ЗПФ, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на 

промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 

2017 г. съгласно Приложение № 1. 

ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на 

промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2017 

г. съгласно Приложение № 2. 

IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на 

компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото 

тримесечие на 2017 г. съгласно Приложение № 3. 

 
 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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         РЕШЕНИЕ № 1-10 

 
от 01.02.2018 година 

 

за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по 

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

гр. Добрич 

 

 

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

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

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

заседание на Асоциация по водоснабдяване  и канализация в обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

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

представлява Община Генерал Тошево на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията 

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

канализация – Добрич” АД, което ще се проведе на 13.02.2018г. от 10:00 часа в Областна 

администрация Добрич. 

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

участва в обсъждане и съгласуване на основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за водите на преработен 

Бизнес план за развитие на дейността на „В и К Добрич” АД  на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД по представения проект за дневен ред по съвест, като 

защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево. 

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

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

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич”, да се представлява 

от г-н Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал Тошево, като Общински съвет дава 

мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава 

интересите на гражданите на община Генерал Тошево. 
 

 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-11 

 
от 01.02.2018 година 

 

за приемане на Отчет за работата на Общинска администрация през 2017 година, съгласно 

чл.44, ал.5 от ЗМСМА. 

 

 

 

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

местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Приема Отчет за работата на Общинска администрация през 2017 година, съгласно 

Приложение №1.  

Възлага на Кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия 
 

 

Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-12 

 
от 01.02.2018 година 

 

за определяне представител в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България 

 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27 ал.1 от Устава на 

НСОРБ,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Определя за представител в Общото събрание на Националното сдружение на общините в 

Република България на общинския съвет - Председателят  на ОбС Генерал Тошево. 

 

 

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

на общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.V от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 1-13 

 
от 01.02.2018 година 

 

за избор на член на Областния съвет за развитие на Област Добрич 

 

 

 

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Избира за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич Председателя на Общински 

съвет Генерал Тошево. 

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

общинския съвет, проведено на 01.02.2018г., протокол №1, т.V от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 


