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РЕШЕНИЕ № 6-1 
 

от 02.07.2018 година 
 

за изплащане на транспортните разходи на работещите в училищата и детските градини 
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.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл.2 от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните 
разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование,   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

I. ДОПЪЛВА свое Решение №9–1/01.11.2017 г.: 
1. Добавя към утвърдения списък на педагогическия персонал в училищата и детските 

градини и определя заплащане на транспортните разходи за учебната 2017 – 2018 г. в размер на 100% 
от стойността на реално извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти 
за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва: 

ОУ „Й.Йовков” с.Спасово 
1. Антоанета Петкова Владева –  учител по БЕЛ на мястото на Ана Иванова Иванова 
По маршрут : Добрич – с.Спасово и обратно 
 
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Генерал Тошево 
Людмила Трифонова Стаева– учител по БЕЛ на мястото на Кина Иванова 
По маршрут : Добрич – гр.Генерал Тошево и обратно 
 
II. 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 02.07.2018г., протокол №6, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-2 
 

от 02.07.2018 година 
 
 

за даване на разрешение, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен 
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за елементите на техническата 

инфраструктура във връзка с определяне на трасетата, сервитутите, засегнатите имоти (по 
начин на трайно ползване и вид на собственост) и проектните участъци за рехабилитация на 

довеждащ водопровод и съоръженията към него. 
 
 

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

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 
1. РАЗРЕШАВА изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура, обхващащ част от землищата на селата: Малина, 
Петлешково и Присад за определяне на трасето, сервитутите и засегнатите имоти (по начин на 
трайно ползване и вид на собственост) във връзка с изработването на инвестиционен проект: 
„Рехабилитация на довеждащ водопровод с обща дължина от 7020 метра и съоръженията към него“.  

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

3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в 
сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината. 

 
 
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 02.07.2018г., протокол №6, т.ІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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         РЕШЕНИЕ № 6-3 
 

от 02.07.2018 година 
 

за даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал с проектно предложение 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция/рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Кардам и Люляково 
и град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“ с бюджет от левовата равностойност на 600 
000 евро, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в 

съответствие със Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018г за обявяване на прием на заявления за подпомагане за 
дейности по Приложение № 1 към Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018г. за условията и реда за прилагане на 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 
1. Дава съгласие на Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция/рехабилитация на нови и 
съществуващи улици и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Кардам и Люляково и град 
Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

2. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Реконструкция/рехабилитация на 
нови и съществуващи улици и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Кардам и Люляково и 
град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., 
съответстват на Приоритетите от Плана за развитие на община Генерал Тошево за 2014-2020 г.; 

3. Удостоверява, че Община Генерал Тошево се задължава да спазва законодателството в 
областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

4. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно Закона, 
действия. 

 
 
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 02.07.2018г., протокол №6, т.ІІ.5 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-4 
 

от 02.07.2018 година 
 

за Даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал с проектно 
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане, 
обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на 

ОУ "Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал 
Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич”, с бюджет от левовата 

равностойност на 50 000 евро, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

 
 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация и в съответствие със Заповед № РД 09-230 от 09.03.2018г г. за обявяване на 
прием на заявления за подпомагане за дейности по Приложение № 1 към Заповед № РД 09-
230 от 09.03.2018г за условията и реда за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” 
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.),  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие на Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно 

предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане, обновяване, 
ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ "Христо 
Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община 
Генерал Тошево, област Добрич”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г. 

  2. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Изграждане, 
обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ 
"Христо Смирненски" в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, 
община Генерал Тошево, област Добрич”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
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мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г., съответстват на Приоритетите от Плана за развитие на 
община Генерал Тошево за 2014-2020 г.; 

3. Удостоверява, че Община Генерал Тошево се задължава да спазва 
законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 
предоставяне на финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

4. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево 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 02.07.2018г., протокол №6, т.ІІ.6 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-5 
 

от 02.07.2018 година 
 

за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево за 2017 
година. 

  
 
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.1-5 от ЗПФ и във връзка с чл.44, ал.1-5  от Наредбата 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: 

 
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2017 г. по прихода и разхода по дейности, 

както следва: 
1.1. по прихода – 13 936 258 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2); 
1.2. по разхода – 13 936 258 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно 

Приложения № 3, 4 и 5); 
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва: 
2.1. По прихода – 11 632 779 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2); 
2.2. По разхода – 11 632 779 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно 

Приложения № 3, 4 и 5) 
3. Отчета на приходно – разходната сметка на средствата от ЕС за 2017 г. (съгласно 

Приложение № 6) 
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2017 г. (съгласно Приложение № 7) 
5. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2017 г., по обекти и 

източници на финансиране (съгласно Приложение № 8) 
6. Приема доклад за изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към 31.12.2017 г. 

(съгласно Приложение № 9) 
 

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

общинския съвет, проведено на 02.07.2018г., протокол №6, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-6 
 

от 02.07.2018 година 
 

за коригиране на Решение 4-17 от 30.04.2018г в частта на размера на одобрените 
разходи от бюджета по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и 

популяризиране на общото наследство”, /”Development of Tourism Potential, Protection 
and Promotion of the Common Herritage”/, ROBG 453, избран за финансиране по 

Програма Interreg V-A Румъния – България. 
 

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

администрация и Изискванията на Програма Interreg V-A Румъния – България, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 
 
1. Изменя т.1 от Решение 4-17 от 30.04.2018г, като същата придобива следното 

съдържание: 
Одобряваме разходите от бюджета на проекта, необходими на Община Генерал Тошево, като 

собствен принос в проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на 
общото наследство”, /”Development of Tourism Potential, Protection and Promotion of the Common 
Herritage”/, ROBG 453, избран за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния – България, в 
размер на поне 2% и не повече от 2,01 % от одобрения бюджет. 

2. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно закона, 
действия. 

 
 
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 02.07.2018г., протокол №6, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-7 
 

от 02.07.2018 година 
 

за издаване на запис на заповед във връзка с удължаване на срока на реализация на проект 
BG05M9OP001-2.004-0012 ”Заедно можем да продължим”, по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” 
 

 
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 Министерство на 
труда и социалната политика с фиксиран падеж към датата на влизане в сила на решението за 
верификация на окончателното искане за плащане по договора на Проект BG05M9OP001-2.004-0012 
”Заедно можем да продължим”. 

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

 
 
Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 02.07.2018г., протокол №6, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-8 
 

от 02.07.2018 година 
 

за одобрение на Партньорско споразумение между Община Генерал Тошево и 
Районен съд – Генерал Тошево 

 
 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 и чл.61 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 
 

1. Одобрява текст на партньорско споразумение между Община Генерал Тошево и Районен 
съд – Генерал Тошево. 

 2. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да подпише партньорско 
споразумение с Районен съд – Генерал Тошево. 

   3. 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 02.07.2018г., протокол №6, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 6-9 
 

от 02.07.2018 година 
 

за провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена 
територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» Добрич АД. 

 
 
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» 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 Асоциация 
по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и 
канализация – Добрич» АД, което ще се проведе на 19.07.2018г. от 10:00 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» 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 Общо събрание на Асоциация 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 16 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 02.07.2018г., протокол №6, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на 
общинския съвет.                    

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
              
     ХРИСТО ПАВЛОВ 
 
 


