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Настоящият отчет предста-
вя работата на кмета на об-
щина Генерал Тошево и ръ-
ководената от него изпълни-
телна дейност на общинската 
администрация, извършена в 
съответствие с

- Програмата за управление 
на общината /2015 - 2019/;

- Общинския план за разви-
тие 2014 - 2020;

-Националните, регионал-
ните и местните планови/
стратегически документи, по-
падащи в приложното поле на 
дейността и отчетния период;

- Стратегическите цели на 
Общинска администрация;

- Краткосрочните цели, от-
разени в бюджета на община 
Генерал Тошево за 2017 го-
дина, свързани с гарантира-
не на финансова стабилност 
и реализиране на инвестиции 
за подобряване на социално-
икономическото развитие на 
общината. 

Отчетът има за цел да 
представи подробна инфор-
мация за конкретно предпри-
ети действия и инициативи в 
съответствие със заявените 
приоритети за постигане на 
устойчиво развитие на общи-
на Генерал Тошево:

- Оптимално използване на 
възможностите на европей-
ското финансиране в ключови 
стратегически сектори за из-
пълнение на европейски по-
литики;

- Реализиране на инвести-
ции за изпълнение на инфра-
структурни мерки, осигурява-
щи оптимални условия за ка-
чествена жизнена среда за 

населението;
-Повишаване на жизнения 

стандарт чрез гарантиране на 
конкурентноспособно образо-
вание, създаване на условия 
за социално включване, оси-
гуряване на условия за разви-
тие на спорта;

- Подобряване и усъвър-
шенстване на системата за 
услуги на граждани и бизнес, 
ефективност на администра-
цията, ориентирана към ре-
зултати;

- Развитие на културно-ис-
торическото наследство, съх-
ранени природни даденос-
ти, качествена инфраструкту-
ра, богат културен и събитиен 

календар и иновативни атрак-
ции със съвременна интер-
претация;

- Балансирано развитие на 
градската част и селата в об-
щината;

- Провеждане на активна 
социална политика, насочена 
към предоставяне на основ-
ни социални услуги и възмож-
ности за социално включване 
на жители от общината в не-
равностойно положение. 

Настоящият отчет е струк-
туриран така, че да отразява 
в съдържателен аспект рабо-
тата на отделните структур-
ни звена на общинска адми-
нистрация Генерал Тошево. 

В същото време изложение-
то е предложено в съответ-
ствие с приоритетните обла-
сти, залегнали в Програмата 
за управление за мандат 2015 
- 2019 г. 

В средата на управленския 
мандат можем да заявим, че 
Община Генерал Тошево се 
налага като община - нова-
тор и желан партньор за мно-
го съвместни инициативи и 
проекти. 

Изминалата 2017 година бе 
извънредно динамична годи-
на, година на изпитанията. Го-
дина, в която местната власт 
последователно и система-
тично изпълняваше редица 

Отчет за работата на 
Общинска администрация за 2017 г. 

След мерките за енергийна ефективност ще се удължи живота на  
административните сгради, ще се осигури рентабилната им експлоатация, както и 

устойчиво управление на поддръжката им. 
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дейности от местно значение, 
които законът e предоставил 
в нейната компетентност, в 
сферата на общинската соб-
ственост, финанси, данъци и 
такси, общинска администра-
ция, устройство и развитие на 
територията на общината и 
населените места в нея, об-
разованието, културата, со-
циалните услуги, рационално-
то използване на природните 
ресурси, поддържането, про-
учването и опазването на кул-
турно-историческото наслед-
ство, развитието на спорта. 

При изпълнението на тези 
функции, основните принципи 
в работата ни 2017 година се 
основаваха на:

- Открито управление и про-
зрачност на процесите;

- Законосъобразност и це-
лесъобразност;

- Диалогичност и партньор-
ство;

- Финансова стабилност и 
дисциплина;

- Ефективност на инвести-
циите с фокус върху конкрет-
ни резултати за местното на-
селение. 

Дейности, извършени от 
отдел: ”ТЕРИТОРИАЛНО 
УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛ-
СТВО, ИНВЕСТИЦИОННА 
ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ ” 
през 2017г. 

През разглеждания период 
01. 01 – 31. 12. 2017г. на тери-
торията на Общината са пла-
нирани и изпълнени различни 
по характер строително-бла-
гоустройствени мероприятия, 
ремонти, озеленяване и др., 
по списъка за капиталовите 
разходи в размер на 3 760 185 
лв, както следва:

І. Основни ремонти сгра-
ди общинска собственост, 
в т. ч. кметствата в села-

та, Житен и Рогозина, об-
щинска сграда на ул. ”Друж-
ба”№12 гр. Ген. Тошево, 
Здравен пункт с. Петлешко-
во и др. 

Ремонтите са предимно с 
насоченост, подобряване на 
санитарно -битовите условия, 
покриви и обхващат: подмяна 
на дограма, подмяна на подо-
ви настилки, изграждане са-
нитарни възли, саниране, ос-
вежаване и др. 

Текущи ремонти с цел оси-
гуряване експлотационната 
пригодност и нормални усло-

вия за функциониране са из-
пълнени в Народните читали-
ща в с. Изворово, Пчеларово 
и др. 

ІІ. Обекти Функция „Обра-
зование”

Извършените ремонти в 
учебната база са по необхо-
димост, с цел отстраняване 
предписания на контролни-
те органи, за осигуряване на 
нормална учебна среда. Таки-
ва са в ОУ „Й. Йовков” с. Спа-
сово, ЦДГ Василево, Кардам, 
Преселенци и др. Предписват 
се ремонт на кухненска база, 
ремонт на санитарни възли, 
освежаване на учебни поме-
щения и др. 

ІІІ. Обекти социално под-
помагане и грижа. 

В това направление са ре-
монтирани пенсионерски 
клубни бази както следва: 
Клуб на пенсионера с. Кар-
дам, Клуб на инвалида Ген. 
Тошево, като са създадени 
условия за общуване на въз-
растните хора. 

ІV. Обекти „Благоустрой-
ство и комунално стопан-
ство”

Една от най - значимите по 
обем позиции в размер на 925 
749 включва инфраструктур-

ни обекти, ремонт на трайни 
улични настилки, частична и 
пълна рехабилитация на част 
от уличната мрежа в гр. Ген. 
Тошево. 

Подобряване безопасност-
та на движението, енергийно 
обновяване на обществени и 
многофамилни жилищни сгра-
ди и др. 

Горе-цитираните мероприя-
тия са реализирани по улици 
както следва:

- „Първи май”
- „Елин Пелин”
- „Т. Рачински”
- „Димитър Дончев”
- „Черно море”
- „В. Комаров”
- „Камчия”
Общия размер на изразхо-

дените средства е 249 999лв., 
като извън този размер са из-
пълнени алеи с трайна на-
стилка и бордюри в гробищ-
ния парк за 57 998лв. и огра-
да за 56 726лв. 

Възстановени са поражени-
ята на трайните настилки по 
улиците от авариите на водо-
снабдителната система. 

По уличната мрежа в града 
и в някой от населените мес-
та с интензивно движение, с 
цел превенция срещу пътно 
- транспортния травматизъм, 
за ограничаване на скоростта 
се изпълниха повдигнати пе-
шеходни пътеки и изкуствени 
неравности за 29 500лв. Със 
същата цел се ремонтираха 
тротоарни настилки по част от 
уличната мрежа в града с ин-
тензивно пешеходно движе-
ние: ул. ”П. Д. Петков”, ул. ”П. 
Евтимий”, ул. ”Д. Благоев”. 

В селищата на Общината 
трошенокаменни настилки са 
ремонтирани в с. Къпиново, 
изкърпване на асфалтови на-
стилки чрез публично – част-
но партньорство с фермери-

те, 50% / 50%, в с. Житен и с. 
Изворово. 

V. Общинска пътна мрежа
 За поддържане и възстано-

вяване на деведесет и четири 
километровата четвъртоклас-
ната Общинската пътна мре-
жа, с планираните 349 056лв., 
се извърши частична рехаби-
литация и изкърпване, както 
следва:

- ремонт на път DOB 3036/
ІІ - 29/Ген. Тошево – Кардам/
Снягово от км 0+000 до км. 
2+800.

- ремонт на път DOB 3046/
ІІІ - 296/Ген. Тошево - Кавар-
на/ Василево – Калина - от км 
0+000 до км 3+600

- ремонт на път DOB 3035/ІІI 
– 2903/Росица – Граница Ру-
мъния/Лозница от км 0+000 
до км 2+400

- ремонт на път DOB 1122/
ІІ – 29/Добрич – Ген. Тошево/ 
Пчеларово – Житен –Красен 
от км 4+900 до км 6+400

За зимно поддържане на 
общинската пътна и улична 
мрежа на територията на об-
щината е сключен договор с 
„Пътно строителство” АД – гр. 
Добрич. Почистени са общин-
ските пътища от самораслите 
храсти и издънките на дърве-
та, повдигнати са короните на 
дърветата по общинските пъ-
тища Дъбовик - Пчеларово, 
Красен-Росен-Краище, Роси-
ца – Лозница, Калина – Васи-
лево, Калина – отбивка за гла-
вен път Преселенци – Спасо-
во, Средина – главен път Ге-
нерал Тошево - Каварна

След одобрение по про-
цедура BG16RFOP001-2. 
001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК-
ТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ 
РАЙНОНИ”, в капиталовите 
разходи за 2017г. са включе-
ни три проекта за енергийно 
обновяване с осигурено фи-

Годината започна с много сняг и обявено бедствено 
положение, които продължи 10 дни. 

С церемония по Първа копка стартира енергийното 
обновяване на жилищните сгради
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нансиране:
BG16RFOP001-2. 001-0090-

C01 „Енергийно обновяване 
на обществени сгради в гр. 
Ген. Тошево, на стойност - 2 
652 935лв. Обхват на инвес-
тицията:

- сграда на Общинска адми-
нистрация гр. Ген. Тошево

- сграда на НЧ ”Светлина”
- сграда на Ученическо об-

щежитие
- сграда на ОУ „Хр. Смир-

ненски”
- сграда на Дирекция „Бюро 

по Труда”
- сграда на НЧ ”Пастир”
С изключение на сграда-

та на Общинска администра-
ция, по която в момента се въ-
веждат енергийно-ефектив-
ни мерки, останалите адми-
нистративни учреждения са 
енергийно обновени и посре-
щат гражданите от общината 
с нов облик. 

BG16RFOP001-2. 001-0157-
C01 „Енергийно обновяване 
на многофамилни жилищни 
сгради в гр. Ген. Тошево, на 
стойност - 1 260 068 лв. Об-
хват на инвестицията:

- Жилищен блок, ул. ”Опъл-
ченска” № 26

- Едропанелен Жилищен 
блок, ул. ”Ал. Димитров” №2 
и №4

BG16RFOP001-2. 001-0158-
C01 „Енергийно обновява-
не на многофамилни жилищ-
ни сгради в гр. Ген. Тошево, 
на стойност - 1 109 663лв. Об-
хват на инвестицията:

- Жилищен блок на ул. ”В. 
Априлов” №6

- Едропанелен Жилищен 
блок на ул. ”В. Априлов” №27

- Едропанелен Жилищен 
блок на ул. ”П. Евтимий” №2

 В момента се работи актив-
но по едропанелните жилищ-
ни блокове ”Ал. Димитров” 
№2 и №4, както и по блока на 
ул. ”П. Евтимий” №2. Очаква-
нията са до края на пролетта 
те да бъдат завършени. 

Обща стойност на трите 
проекта за енергийно обновя-
ване е 5 022 666лв. 

В най напреднала фаза на 
изпълнение е първия проект, 
обновяване на обществени 
сгради, като за две от тях про-
цеса е приключен с въвежда-
не в експлоатация. Останали-
те три са със завършени стро-
ително монтажни дейности и 
предадени на Възложителя. В 
процес на изпълнение е енер-
гийното обновяване сградата 
на Общинска администрация. 

Обновяването на многофа-
милните жилищни сгради съ-
що стартира, но предвид зим-
ния сезон дейностите са огра-
ничени. 

VІ. Подобряване състоя-
нието на зелените системи 
в населените места на об-
щината

Поддръжка, опазване и ре-

конструкция на паркове, гра-
дини и улично озеленяване

 Дейността „поддържане” е 
непрекъснат процес, осигуря-
ващ необходимите условия 
за функционирането на зеле-
ната система - валиране на 
зелените площи, косене, по-
ливане и подхранване с ком-

бинирани минерални торове. 
През пролетта на тази годи-
на се наториха зелените пло-
щи по улиците „Д. Благоев”, 
„Трети март”, „Васил Апри-
лов”, „Опълченска”, „Г. С. Ра-
ковски”, „Дружба”, Централен 
градски парк и др. 

На територията на гра-
да периодично се почистват 

тревните площи, цветните ле-
хи по улиците и парковете от 
плевели, паднали листа и су-
хи клони. Застаряващите хра-
сти се подмладяват, а други-
те се поддържат и оформят 
чрез резитба /по булеварди-
те, междублоковите прос-
транства, парковете, улиците 
„Д. Благоев”, ”Трети март” и 

”В. Априлов”/. След всяка ко-
ситба на тревните площи, за-
садената в тях декоративна 
растителност - туи, ели, алби-
ции и юки се окантяват. В на-
чалото на зимния период, за 
предпазване от снеговете ня-
кои от дървесните видове се 
овързват с корда, а други със 

зебло. 
През пролетта за прочист-

ване от плевели свободните 
терени се третират с препа-
рат „Раундъп”- гробищни пар-
кове, общински пътища, тро-
тоари и паркови алеи. Извър-
ши се двукратна обработка

- дезакаризация и дезин-
секция на общинските зелени 

площи, а лятото се обработ-
ват храстите и цветята напад-
нати от вредители. 

Оформя се храстовата рас-
тителност по улици и буле-
варди в гр. Генерал Тошево и 
селата. Поддържат се струк-
турните елементи на дървес-
ната растителност в населе-
ните места на общината и по 
общинските пътища. В тази 
връзка за 2017 г. са издаде-
ни над 50 бр. заповеди за оф-
ормяне, окастряне или пре-
махване на суха декоратив-
на растителност на терито-
рията на общината. Въведе 
се през 2017 год. електрон-
но издаване на превозни би-
лети за превоз на получения 
дървен материал или дър-
ва за огрев, след издадените 
разрешителни. За зацветява-
нето в града се подготвя раз-
сад от собствен не отопляем 
разсадник. Всяка есен площи-
те в разсадника се наторяват 
с оборска тор и се окопават 
като се подготвят за засява-
не семената на летните цве-
тя. Правят се парници покри-
ти с полиетилен, тъй като се-
мената се засяват през месец 
март. Този процес се повта-
ря и през месец юли когато се 
засяват семената за пролет-
ните цветя. От собствено про-
изводство ползваме 80% раз-
сад. Цветята и храстите, кои-
то изискват по-специфични 
условия при производство им 
вземаме от други разсадници. 
Това са част от едноцветни-
те виоли, нови видове цветя и 
каскадните петунии, които за-
саждаме в саксии и поставя-
ме на специални конструкции 
по стълбовете на централни-
те улици. 

Освен изграждането на но-
ви обекти работниците по 
оперативна програма „РЧР” 
и заработващите социалните 
си помощи, извършват и теку-
ща дейност, а именно: перио-
дично почистване на тревни-
те площи и цветните лехи по 
улиците и парковете от отпа-
дъци, плевели, паднали лис-
та и клони.

В Централен градски парк с 
цел подобряване на градска-
та среда се направиха и мон-
тираха на входа на парка 2 бр. 
перголи за вертикално озеле-
няване с увивни храсти. Изра-
ботена и монтирана от спомо-
ществуватели в града е но-
ва питейна фонтанка на цен-
тралната алея в парка в гр. 
Генерал Тошево. Подмениха 

Продължи строителството на изкуствени неравности и 
повдигнати пешеходни пътеки

Само през миналата година са почистени над 20 км 
общинска пътна мрежа между населените места
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се всички начупени дървени 
части на пейките от парково-
то обзавеждане. Лакирани бя-
ха всички пейки разположени 
на територията на града. Бо-
ядисани бяха всички люлки и 
уреди за игра на малчуганите 
в града.

През 2017 год. се извърши 
подмяна на изсъхналата рас-
тителност /чимшири/ на една 
от главните алеи в Централен 
градски парк - гр. Генерал То-
шево, както и следните обек-
ти в града по ул. „Васил Ап-
рилов”, ул. „Дружба”, ул. „Г. 
С. Раковски”, цъфтящи расте-
ния, дървета и храсти в парка, 
възстановяване озеленяване-
то след кражба на декоратив-
ните храсти по ул. „Янтра” по-
сока с. Люляково с туи. 

Благоустрояване и озе-
леняване на междублокови 
пространства, училищни дво-
рове и др. обществени тери-
тории

През 2017 год. е подобре-
на жизнената среда, вклю-
чително и чрез оформяне на 
градинки и озеленяване в гр. 
Генерал Тошево, наред с то-
ва и периодично се извършва 
опресняване на маркировката 
на паркинги, улични платна и 
пешеходни пътеки.

Извършено е благоустроя-
ване и озеленяване на меж-
дублокови пространства, учи-
лищни дворове. Косят се и се 
поддържат тревните площи 
на благоустроените простран-
ства, както и по улици, парко-
ве, детски площадки и дворо-
ве.

На ул. «Васил Койчев» в гр. 
Генерал Тошево и други райо-
ни са монтирани детски пло-
щадки, върху изградени бето-
нови основи с противоударна 
настилка, обезопасени с цвет-
ни оградки и с монтирани на 
тях пейки и кошчета за отпа-
дъци. 

Общината за благоустроя-
ване на обществени терито-
рии през 2017 год. възстано-
ви частично тротоарите по ул. 
«Димитър Благоев», ул. «Па-
триарх Евтимий», ул. «П. Д. 
Петков» гр. Генерал Тоше-
во, извърши се ремонт на ав-
тоспирките в селата Житен и 
Градини. 

За подобряване на спорт-
ната инфраструктура на те-
риторията на община Гене-
рал Тошево и осигуряване на 
по-добри възможности за раз-
витие на физическо възпита-
ние и спорт от всички жите-
ли на общината, се извършва 
поддръжка на съществуващи-
те спортни площадки със съо-
ръжения в Централен градски 
парк гр. Генерал Тошево, като 
се подмени настилката на иг-
рището за минифутбол. 

Община Генерал Тошево 
продължи и тази година с пре-
вантивните мерки за предо-
твратяване на евентуални на-
воднения в ниските части на 
селата. Акцията по почиства-
не обхвана деретата в с. Кар-
дам и с. Изворово и довърш-
ване на дерето в с. Красен. Тя 
започна през юли и продъл-
жи повече от месец. По този 
начин се осигури нормална 

проводимост на водоносните 
трасета с цел предотвратява-
не нанасянето на щети по ин-
фраструктурата в селата и по 
къщите на живеещите в ни-
ските части жители. 

Извърши се ремонт на огра-
дите на парк с. Росица и с. 
Пленимир, гробищните пар-
кове в гр. Генерал Тошево, 
с. Люляково, с. Дъбовик и ре-
монт на сградите в гробищни-
те паркове в в селата Плени-
мир, Сноп, Кардам, и кв. Пас-
тир, гр. Генерал Тошево. Из-
върши се оградно озеленява-
не с туй на Гробищния парк, 
Дендрариум и детските про-
щадки в гр. Генерал Тошево. 

През месец октомври стар-
тираха строителните дейнос-
ти по разширяване на газо-
разпределителната мрежа 
в града. Те бяха обезпечени 
със 65 000 лева, които след 
решение на местния парла-
мент, Община Генерал То-

шево отпусна на „Добруджа 
газ” АД. Благодарение на то-
ва ще бъдат газифицирани 
редица домакинства по ули-
ците: „Първи май”, „Елин Пе-
лин, „Дочо Михайлов”, „Дими-
тър Петков”, „Никола Петков”, 
„Патриарх Евтимий”, „Дими-
тър Благоев”, и „Антон Стра-
шимиров”. Две институции в 
града се газифицираха, то-
ва са Дирекция «Бюро по тру-
да» и Държавно горско сто-
панство – Генерал Тошево. 
За последните две години 91 
нови абонати са се включи-
ли към газоразпределително-
то дружество. „Добруджа газ” 
е заложило в програмата си 
значително разширяване на 
териториалния обхват, кое-
то ще продължи и през насто-
ящата 2018 година. 

Направи се ремонт на па-
метник Васил Контаров с. Ва-
силево, Бюст паметник на Й. 
Йовков в с. Росица, памет-
ник Крилото в гр. Генерал То-
шево, както и подходящо оф-
ормление на зелените площи 
край него. 

Оформени бяха нови пар-
кови композиции от храсто-
ва и дървесна растителност в 
западната част на Централен 
градски парк пред реститу-
ираните складове за изолира-
не на парка от шум, прахови 
емисии и димни газове от ав-
томобилите, преминаващи по 
бул. «Добри Орлов», гр. Гене-
рал Тошево. 

На двата входа на гр. Ге-
нерал Тошево по път ІІ 29 се 
изградиха цветарници в стар 
стил с керемиди, които бяха 
зацветени с цъфтящи расте-
ния. 

Организиране провеждане-
то на залесителни кампании 
и озеленителни мероприятия

Над 200 бр. дръвчета, 700 

Продължи акцията по почистване на деретата в общината

През летния сезон течеше активна рехабилитация  
на общинската пътна мрежа
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туй и храсти бяха засадени 
във връзка с компенсацион-
ното озеленяване в града. По-
пълниха се всички места, къ-
дето дръвчетата бяха изсъх-
нали на всички детски пло-
щадки, както и засаждане на 
нови дървета и храсти в Цен-
трален градски парк, детски 
площадки и междублокови 
прострнаства. 

За възстановяване на по-
лезащитните пояси Държавно 
лесничейство- Генерал Тоше-
во системно извършват зале-
сителни мероприятия на мяс-
тото на изсечените пояси. 

VІІ. Изпълнение на „Про-
грамата за опазване на 
околната среда на Община 
Генерал Тошево” за 2017 го-
дина. 

Подобряване качеството на 
атмосферния въздух

Контрол на източниците на 
замърсяване на атмосферния 
въздух на територията на об-
щината се извършва от РИО-
СВ-гр. Варна и РЗИ-Добрич. 
Фирмите, които замърсяват 
наднормено въздуха превеж-
дат ежемесечно средствата 
за наложените им санкции, 

като част от тях постъпват в 
общината и се разходват са-
мо за проекти и дейности по 
опазване на околната среда. 
През 2017 год. по план е из-
вършен мониторинг на възду-
ха с мобилна станция на Аген-
цията по околната среда и во-
дите на територията на общи-
ната. 

Изпълнява се Плана за 
устойчиво енергийно разви-
тие на община Генерал Тоше-
во. В тази насока работи об-
щината, като през 2017 годи-
на биоразградимите отпадъ-
ци от контейнери за разделно 
събиране на биоотпадъците, 
се извозват на Регионално-
то депо с. Стожер за правил-
ното им обезвреждане, за да 
не замърсяват атмосферния 
въздух. За 2017 година коли-
чеството на разделно събра-
ните в кафявите контейнери 
биоразградими /зелени/ отпа-
дъци, извозени на Регионал-
ното депо от сметосъбираща-
та фирма, достигна почти 430 
тона. Наред с това допълни-
телно на Регионалното депо 
от общия поток битов отпа-
дък е отделена биофракция 

от приблизително 1700 т, коя-
то е насочена за преработка-
та й в компост. Това неминуе-
мо води до намаляване еми-
сиите на парникови газове в 
атмосферата, а от там и на 
въглеродния отпечатък оста-
вен от нашето съществуване. 

Поддържане на системата 
за организирано събиране и 
извозване на отпадъците на 
територията на общината. 

Събирането и извозването 
на битовите отпадъци на те-
риторията на община Гене-
рал Тошево се извършва съ-
гласно всички нормативни из-
исквания на екологичното за-
конодателство. 

На територията на цялата 
община има въведена систе-
ма за организирано сметосъ-
биране и сметоизвозване, из-
пълнявана от избрана по ре-
да на ЗОП фирма, след про-

ведена открита процедура. 
Събирането на битовите от-
падъци се извършва със спе-
циализирани сметоизвозва-
щи автомобили с ЕВРО стан-
дарт и общ полезен обем над 
20 куб. м. В гр. Генерал Тоше-
во съдове за съхранение на 
твърди битови отпадъци са 
с различен обем- контейнери 
тип „Бобър” с вместимост 1,1 
м3 - 150 броя, кофи тип „Ме-
ва” с вместимост 120 л – 2400 
бр. и 240 л. - 60 бр., и се из-
возват съгласно график, като 
за града сметосъбирането се 
извършва ежеседмично от че-
тири района, в дните от поне-
делник до четвъртък, а в пе-
тък от м. Май до м. Ноември 
се събират биоразградими от-
падъци от 70 бр. кафяви кон-
тейнери. Събирането на от-
падъците в централна град-

ска част от 50 бр. контейнери 
тип „Бобър” с вместимост 1,1 
м3 за ТБО се дублира ежесе-
дмично. 

Честотата на събиране на 
ТБО за селата в Община Ге-
нерал Тошево е 26 пъти го-
дишно от общо 660 бр. 1,1 
м3 контейнери тип „Бобър” от 
петък до неделя от шест на-
правления. 

Подменени през 2017 год. 
са над 30 бр. повредени и 
амортизирани контейнери тип 
„Бобър” на територията на об-
щината. Доставени са контей-
нери на всички фирми избра-
ли заплащането на такса смет 
на база количество през от-
четния период. 

На територията на града 
продължава изграждането 
на стационарни площадки за 
разполагане на контейнерите, 
с цел игнориране на пробле-

мите със своеволното им пре-
местване от гражданите. 

Подменени са над 30 бр. от 
уличните кошчета, разполо-
жени на териториите за об-
ществено ползване в града. 
Всички останали кошчета са 
боядисани с цел предотвра-
тяване на корозията. 

Закриване и рекултивация 
на общинското депо за нео-
пасни отпадъци на територия-
та на общината

За закриване на общинско-
то депо за ТБО е изготвен 
проект за „Закриване и ре-
култивация на общинско депо 
за неопасни отпадъци след 
кв. Пастир, Генерал Тошево“ 
на стойност приблизително 
2 млн. лв. и е представен за 
одобрение и финансиране от 
ПУДООС към МОСВ съглас-
но Постановление No 209 от 

И читалището в кв. Пастир се обнови  
с европейски средства

Положи се шумяща и оптична маркировка, която има 
за цел да предупреждава шофьорите, че предстои знак 

„Стоп” и трябва да намалят скоростта

Училище '' Христо Смирненски'' посрещна 
първокласниците с преобразен облик
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20 август 2009 г. за осигурява-
не на финансиране за изграж-
дането на регионални систе-
ми за управление на битови-
те отпадъци, на регионални-
те съоръжения за предвари-
телно третиране на битовите 
отпадъци и за закриването на 
общински депа за битови от-
падъци. Изискана е допълни-
телна информация от ПУДО-
ОС за проекта, която след из-
готвяне от проектанта ще бъ-
де представена. С реализа-
цията на проекта ще се из-
върши техническа /прибутва-
не и уплътняване на отпадъ-
ците, вертикална планиров-
ка, горен изолиращ екран, га-
зов дренаж с газови прозор-
ци, запръстяване/ и биологич-
на рекултивация на депото. 

Екологосъобразно управле-
ние на отпадъците.

Актуализиране на местната 
нормативна уредба за упра-
вление на отпадъците.

За синхронизиране на 
местната нормативна уред-
ба с приетите нови законови 
актове в България през 2017 
год. се актуализират наред-
бите на общината. Към Об-
щински съвет - град Генерал 
Тошево има сформирана по-
стоянна комисия по “Селско 
стопанство, гори и екология”, 
която разглежда и обсъжда 
всички предложения свърза-
ни с управлението на отпадъ-
ците и опазването на околна-
та среда, преди вземането на 
окончателни решения от Об-
щински съвет. 

Във връзка със спазването 

на Закона за управление на 
отпадъците, Закона за опаз-
ване на околната среда и раз-
работените нормативни акто-
ве на общината, целогодиш-
но се извършват проверки по 
изпълнението им, както от об-
щински служители, кметове, 
така и съвместно с полиция, 
РИОСВ- Варна, Агенция по 
безопасност на храните, РЗИ. 
Периодично се извършват 
проверки за наличие на ново-
създадени нерегламентирани 
сметища и при констатиране 
на замърсявания се предпри-
емат своевременни действия 
за почистване на замърсени-
те площи. 

Непрекъснат превантивен 
контрол се осъществява от 
служители на Общинска ад-
министрация - град Генерал 
Тошево и РИОСВ – гр. Варна, 
с цел недопускане на повтор-
но замърсяване. 

За всички констатирани на-

рушения на общинските на-
редби, упълномощени общин-
ски служители дават предпи-
сания на нарушителите, със 
срок за отстранявяне на не-
редностите, като за 2017 год. 
са дадени над 235 бр. пред-
писания, от които по-голяма 
част са изпълнени, а за неиз-
пълнените са съставени акто-
ве за установяване на адми-
нистративни нарушения. 

Разнообразна е и дей-
ността на отдел „СОБСТВЕ-
НОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙ-
НОСТИ” през 2017г.

Водещ документ за дей-
ността на отдел „Собстве-
ност и стопански дейности” и 
през изминалата 2017г. е Го-
дишна програма за управле-
ние и разпореждане с имоти 
общинска собственост, при-
ета с Решение 1-5 от 30. 01. 
2017 г. на Общински съвет 
Генерал Тошево и допълва-
на с решения през годината. 

Във връзка с управлението и 
разпореждането с общинско 
имущество са изготвени до-
кладни за вземане на реше-
ния от Общинския съвет от-
носно разпоредителни сдел-
ки с общински имоти по реда 
на ЗОС, отдаване под наем 
на имоти общинска собстве-
ност, прекратяване на съсоб-
ственост, във връзка с отпис-
ване на имоти и др. . През го-
дината за изпълнение на про-
грамата и заложените пара-
метри в Общински бюджет за 
2017г. са провеждани проце-
дури по придобиване, отдава-
не и разпореждане с общин-
ски имоти.

През 2017г. продължи про-
цесът по съставяне на актове 
за недвижими имоти-общин-
ска собственост. Съставени 
са 155 бр. актове за общинска 
собственост на основание за-
поведи за деактуване на Об-
ластния управител на Област 
Добрич, на основание чл. 59 
от ЗОС (след изменения по 
регулационните планове на 
населените места), за неакту-
вани общински имоти, в т. ч и 
за земеделски имоти по чл. 19 
от ЗСПЗЗ. 

За изпълнение на взети ре-
шения на Общински съвет, 
през годината са проведени 
6 публични търга с явно над-
даване и 3 публично опове-
стени конкурса за отдаване и 
продажба на общинско иму-
щество. Следствие на прове-
дените тръжни процедури се 
сключиха 10 договора за от-
даване под наем на общин-
ски нежилищни помещения и 
терени. 

Съгласно Закона за поли-
тическите партии през годи-
ната са сключени 5 броя дого-
вори за наем за помещения- 
общинска собственост, необ-
ходими за работата на пар-
тиите. 

След решение на Общин-
ски съвет са сключени 9 броя 
договори за предоставяне 
под наем на лекарски и сто-
матологични кабинети, об-
щинска собственост. 

През годината са проведе-
ни 4 броя заседания на мест-
ната Комисията по жилищно 
настаняване и картотекиране, 
в резултат на което се склю-
чиха 27 нови договори за от-
даване под наем на общин-
ски жилищни имоти, съглас-
но Наредбата за реда и усло-
вията за установяване на жи-
лищни нужди, за настанява-

Част от пътно-строителнителните работи в с. Снягово

След зимните изпитания лятото също ни изненада 
неприятно с наводнени къщи и дворове
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не под наем и разпореждане 
с жилища от общинския жили-
щен фонд. 

След решения на Общин-
ски съвет е сключен договор 
за учредено възмездно пра-
во на ползване за настанява-
не на пчелин. 

След решения на Общин-
ски съвет Генерал Тошево 
през годината са предоставе-
ни за безвъзмездно управле-
ние имоти-общинска собстве-
ност на Дирекция „Социално 
подпомагане“ Генерал Тоше-
во и Районна прокуратура Ге-
нерал Тошево, като за това са 
сключени договори за упра-
вление със срок от 10 години. 

След решение на Общин-
ски съвет е сключен договор 
за право на ползване на по-
мещение- общинска собстве-
ност в с. Спасово, съгласно 
Закона за вероизповедания-
та. 

Сключени са 2 броя догово-
ри за заем за послужване за 
предоставяне на кладенец в 
селата Спасово и Присад.

През 2017г., съгласно Зако-
на за общинска собственост и 
Наредбата за реда за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство и в изпълнения на реше-
ния на Обшински съвет са ре-
ализирани 27 сделки, пред-
ставляващи продажба на не-
движими имоти и вещи. Под-
робна информация за разпо-
редителните действия е по-
сочена в Публичен регистър 
за разпоредителните сдел-
ки с имоти – общинска соб-
ственост през 2017г. на Об-
щина Генерал Тошево, съста-
вен съгласно изискванията на 
чл. 41 ал. 4 от ЗОС и публи-
куван на интернет страницата 
на Община Генерал Тошево. 

След направени изменения 
в Наредбата за реда за при-
добиване, управление и раз-
пореждане с общинско иму-
щество и в изпълнение на 
решения на Обшински съвет 
през 2017г. са преведени 6 
тръжни процедури за отдава-
не под наем на земи от ОПФ 
за стопанската 2017-2018 го-
дина. Отдадени са 11 793 
дка земеделска земя, от кои-
то 625 дка за срок от 5 годи-
ни и се сключиха 69 броя до-
говори за наем. Средната це-
на при едногодишните дого-
вори под наем е 116лв/дка, а 
при петгодишните договори е 
73 лв/дка. 

През годината, след Реше-
ние на Общински съвет, Об-
щина Генерал Тошево пре-
достави под наем за стопан-
ската 2017-2018 година, имо-
ти-полски пътища в размер 2 
742 дка, включени в заповед 
по чл. 37 ал. 4 от ЗСПЗЗ на 
директора на Областна ди-
рекция „Земеделие” по цени в 
размер на среднорентно пла-
щане за землище. До 31. 12. 
2017г. са сключени 211 броя 
договори за наем за 2559 дка 
полски пътища. 

Съгласно разпоредбите на 
чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, след 
Решение на Общински съвет 
за стопанска 2017-2018 годи-
на е проведена процедура по 
разпределение между пра-
воимащите без провеждане 
на търг или конкурс на мери, 
пасища и ливади от Общин-
ския поземлен фонд на соб-
ственици или ползватели на 
животновъдни обекти с па-
сищни селскостопански жи-
вотни регистрирани в Интег-
рираната информационна 
система на БАБХ, съобразно 
броя и вида на регистрирани-

те животни по цена, опреде-
лена от оценител на имоти, 
вписан в публичния регистър 
на Камарата на независими-
те оценители. Сключени бяха 
общо 14 договора и анекса за 
обща площ 2520 дка пасища, 
мери и ливади. Проведена е 
процедура по отдаване на ос-
танали свободни мери паси-
ща и ливади чрез търг с тай-
но наддаване на собственици 
на пасищни животни, съглас-
но чл. 37и ал. 13 от ЗСПЗЗ, 
като са сключени 5 броя до-
говори за наем за 1470,075 
дка общински мери и паси-
ща при средна цена 8,90лв/
дка. Проведена е и процеду-
ра по отдаване на останали 
свободни мери пасища и ли-
вади чрез търг с тайно надда-
ване, съгласно чл. 37и ал. 14 
от ЗСПЗЗ на собственици на 
пасищни селскостопански жи-
вотни и лица, които поемат 
задължение да ги поддържат 
в добро земеделско и еколо-
гично състояние, но не са ре-
гистрирани участници в търга. 

През изминалата година, 
вследствие на разработени-

те от отдела програми, съв-
местно с Дирекция „Бюро по 
труда” бяха назначени на сро-
чен трудов договор в общин-
ска администрация 53 безра-
ботни лица от Генерал Тоше-
во, както следва:

- по Национална програма 
„Старт на кариерата” - 1 без-
работно лице с продължител-
ност на трудовата заетост 9 
месеца;

- Проект „Обучение и зае-
тост за млади хора”- 46 без-
работни лица с продължител-
ност на трудовата заетост 6 
месеца;

- Регионална програма за 
заетост и обучение - 6 безра-
ботни лица с продължител-
ност на трудовата заетост 6 
месеца;

През 2017г. в са издадени 
55 броя уведомления за раз-
крити нови търговски обек-
ти на територията на общи-
ната, категоризирани нови 3 
търговски обекта, издадени 
са 8 бр. заповеди за удълже-
но работно време на търгов-
ски обекти на територията на 
общината, издадени са 6 броя 

През изминалата година в гробищния парк бяха направени 
нови 250 м асфалтови алеи и поставени нови бордюри,  

беше изградена и изцяло нова ограда

Момент от санирането и енергийното обновяване  
на сградата на Бюро по труда

Напълно преобразената площадка на ул. „Васил Койчев” е 
част от кампанията на Община Генерал Тошево  
по създаване на устойчива градска среда с грижа  

за най-малките граждани
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разрешения за извършване 
на таксиметров превоз. 

През изминалата година, 
съгласно чл. 99 А от Закона за 
движение по пътищата са из-
дадени 45 бр. карти за парки-
ране на хора с трайни увреж-
дания, жители на територията 
на общината.

През 2017 година са изгот-
вени 11 броя становища за 
регистрация на животновъ-
ден обект на основание чл. 
137 от Закона за ветеринар-
номедицинската дейност. 

Извършена е регистрация 
на 1 брой пчелин, включител-
но пчелните семейства, съ-
гласно чл. 8 ал. 1 от Закона за 
пчеларството

През годината се проведе 
процедура за избор на изпъл-
нител за извършване на об-
ществен превоз на пътници 
по автобусни линии от репу-
бликанска, областна и общин-
ска транспортна схема, съ-
гласно утвърдени маршрут-
ни разписания на Община Ге-
нерал Тошево. Сключен е до-
говор за извършване на об-
ществен транспорт на пътни-
ци по републиканската транс-
портна схема. . 

Във връзка с ПМС № 
374/22. 12. 2016 г. на Минис-
терски съвет е проведена 
процедура за избор на изпъл-
нител за дейности по достав-
ка на хляб и основни храни-
телни продукти в малките се-
лища на община Генерал То-
шево и са сключени 5 броя 
договори. 

В отдела са заверени 61 
молби-декларации на гражда-
ни за снабдяване с документ 
за собственост върху недви-
жими имоти по реда на обсто-
ятелствената проверка. 

Издадени са 10 удостове-
рения на граждани и фирми 
за това, има ли съставени ак-
тове за общинска собстве-
ност за прилежащите площи 
към сгради в стопанските дво-
рове на бившите ТКЗС, има 
ли постъпили заявления за 
реституционни претенции. 

За разширяване на гробищ-
ния парк в града е проведена 
процедура по промяна пред-
назначението на земеделска 
земя с НТП „мери, пасища“ в 
друга селскостопанска кате-
гория.

В изпълнение на решение 
на Общински съвет, съгласно 
чл. 22и т. 3 от Закона за на-
сърчаване на инвестициите 
през годината е издаден сер-
тификат за инвестиция Клас 
В с насърчителни мерки: съ-
кратени срокове за админи-
стративно обслужване, инди-
видуално административно 
обслужване и ограничени ве-
щни права върху имоти - част-
на общинска собственост;

През отчетната година, 
след решение на Общински 
съвет е увеличен капитала на 
акционерно дружество „Доб-
руджа газ“ чрез внасяне на 
парична вноска на стойност 
65 000(шестдесет и пет хиля-
ди) лева. 2. 

Широкообхватна е дейност-

та на звено „АННСР” при Об-
щина Генерал Тошево за пе-
риод от 01. 01. 2017г. – 31. 12. 
2017г. са извършили следни-
те услуги:

1. Издаване на скици – 1164 
- 23 280, 00 лв. 

2. Издаване на стр. разре-
шения - 75 - 7200, 00 лв. 

3. Разрешения за поставя-
не - 13 - 260, 00 лв. 

4. Издаване на допуски  12 
- 240, 00 лв. 

5. Изчисляване на скици - 
864 лв. 

6. Даване на оградна линия 
- 231 - 220, 00 лв. 

7. Издаване на удостовере-
ния по ЗУТ - 63 - 630, 00 лв. 

8. Изготвяне на протоколи 
за освидетелстване на сгра-
ди - 6 лв. 

9. Изготвяне на заповеди за 
събаряне - 2

10. Издаване на удостове-
рения за търпимост - 55 - 825, 
00 лв. 

11. Издаване на удостове-
рения за въвеждане в експло-
атация - 22 - 660, 00 лв. 

12. Изготвяне на дворищно-
рег. Изменения - 29

13. Изготвяне на заповеди 
за одобряване на изменени-
ето - 29

14. Отговори на молби и 
жалби -12

15. Издаване на преписи от 
строителни разрешения – 85 - 
510, 00 лв. 

16. Издаване на удостове-
рения по разписни листи – 75 
- 450, 00 лв. 

17. Попълване на служеб-
ната част на данъчните де-
кларации -924

18. Актуализация и попъл-
ване на разписните листи - 
228

19. Ежеседмични и еже-
месечни справки и отчети до 
РДНСК, ТСБ и др. 72

20. Одобряване на ПУП -15 
- 386, 00 лв. 

21. Eжедневни устни справ-
ки и технически консултации

Общо: 35 661, 00 лв. 
Изключително динамич-

на е работата на Отдел „Об-
разование, младежки дей-
ности и спорт” през 2017 го-
дина

- Координация и контрол 
върху за движението на уче-
ниците в училищата и за дви-
жението на децата в детски-
те градини; ежедневно про-
следяване на посещаемостта 
в групите на детските гради-
ни; месечно обобщаване на 
справките за събраните такси 
в детските градини.

- Провеждане на общински 
кръг на Ученически игри 2017 
и организиране участието в 
областен и зонален кръг – м. 
февруари-м. май.

- Излъчване на представи-
тели на първостепенния раз-
поредител и участие в об-

Медицински център – 1 Генерал Тошево получи нова мобилна апаратура на стойност  
23 200 лв., осигурени от бюджет 2017 на Община Генерал Тошево

Китайски инвеститори се срещнаха с кметския екип
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ществените съвети на общин-
ските училища и детски гра-
дини.

- Организация и провежда-
не на ритуала за награждава-
не на Последно бебе на 2016 
г. - Дея София Емилова Души-
лова, родена на 26. 12. 2015 
година в МБАЛ гр. Добрич, 
жителка на гр. Генерал Тоше-
во и първото бебе на 2017 г. - 
Георги Василев Димитров, ро-
ден на 03. 01. 2017 година в 
МБАЛ гр. Добрич, жител на гр. 
Генерал Тошево.

- Организация и финанси-
ране на мероприятия от об-
щинския спортен календар за 
2017 г.

- Финансиране на спорт-
ната дейност, развивана от 
спортните клубове на тери-
торията на Община Генерал 
Тошево съгласно Наредба за 
финансиране на СК .

- Честване на Тодоровден – 
организиране на традицион-
ните конни надбягвания и 
паркур .

- Организация и участие в 
плана за квалификация на ди-
ректорите на детски градини – 
провеждане на планирани от-
крити практики.

- Обезпечаване на здравно-
то обслужване на всички учи-
лища и детски градини на те-
риторията на община Генерал 
Тошево.

- Осигуряване на превоз с 
ученическите автобуси по ут-
върдени транспортни схеми 
за деца и ученици от 2-16 г.

- Организация и координи-
ране на общински кръг на кон-
курс за детска рисунка „Мисия 
спасител” – м. април.

- Съгласуване и коорди-
ниране на проектите по 129 
ПМС за спорт и физическо 
развитие на децата в детски-
те градини и училищата на те-
риторията на общината – м. 
април.

- Ден на младежкото самоу-
правление – 9 май.

- Подкрепа и финансиране 
на всички мероприятия от го-
дишния календар на Общин-
ски младежки съвет Генерал 
Тошево.

- Организация на детски 
градини и училища за учас-
тие в изпълнение на ПМС № 
308 на МС. Разпределяне на 
средствата за подпомагане 
храненето на децата от под-
готвителните групи в детски-
те градини и училищата и на 
учениците от І до ІV клас и от-
читане изразходването им. – 

в началото на учебната годи-
на и началото на календарна-
та година.

- Организиране на концерт, 
посветен на Международния 
ден на ромите и във връзка с 
устойчивост по проект „Иска-
ме и можем” с участието на 
всички общински училища.

- Подготовка и провежда-
не на срещата на общинското 
ръководство с абитуриентите 
от випуск 2017 г. – м. май.

- Организиране на тържест-
вено награждаване на заслу-
жили ученици и учители от 
Кмета на общината – на 11 
май 2017 г.

- Организация и провежда-
не на концерт с участието на 
Криско по идея и покана на 
общински младежки съвет.

- Провеждане на една смя-
на летен лагер Шабла за уче-
ници от общинските училища 
– юни 2017.

- Стартиране на лятна ака-
демия „Патиланци” – финан-
сиране на всички планира-
ни мероприятия – м. юни – м. 
юли.

- Организиране и финанси-
ране на Плувно лято 2017 с 
участието на 40 деца от Гене-
рал Тошево – м. август.

- Учебници и учебни пома-
гала за учебната 2017 – 2018 
г. –заявки и получаване на 
учебните помагала за ПГ за 
учебната 2017/2018 – м. ап-
рил – м. юни, заявки и раз-
пределение на средствата по 
второстепенни разпоредите-
ли с бюджет

- Заявка и разпределение 
на задължителна учебна до-
кументация за детски градини 
и обслужващи звена за нова-
та учебна година - м. май- м. 
септември.

- Подготовка и организация 
на доставката на твърдо го-
риво и промишлен газьол за 
обекти на територията на об-
щината – м. май – м. октом-
ври.

- Организация и контрол по 
дезинсекция и дератизация 
на детските градини в град 
Генерал Тошево и прилежа-
щите села .

- Закупуване на нови детски 
съоръжения за детските гра-
дини в град Генерал Тошево, 
ДГ Кардам и ДГ с. Спасово.

- Дооборудване и ренови-
ране на детските площадки 
на ул. „П. Д. Петков”, ул. ”Иван 
Вазов” и ул. ”В. Алексиев”.

- Подготовка и откриване на 
учебната 2017/2018 год.

- Организация и контрол по 
изготвяне на Списък-Образец 
№ 2 на детските градини за 

учебната 2017/2018 г. и отра-
зяване движението на деца в 
база данни през учебната го-
дина.

- Организация, обобщаване 
и представяне в МОН на заяв-
ките на училищата, детските 
градини и ученическо обще-
житие по НП „Оптимизиране 
на вътрешната структура на 
училищата” – мярка „Оптими-
зиране вътрешната структура 
на училищата, самостоятел-
ните общежития и детски гра-
дини”- м. март – м. ноември.

- Организация и провежда-
не на ежегодния крос „Будите-
ли” – м. ноември.

- Организация и участие в 
празниците на града.

- Организация и провежда-
не на всички мероприятия от 
календарния план на Общин-
ски младежки съвет – финан-
сиране и контрол.

- Организация и финанси-
ране на конкурса „Мис Тийн 
Тошево”.

- Реализация на проект по 
ИНТЕРРЕГ – LEARN - Слу-
шам, образовам се, действам 
и чета в мрежа” в партньор-
ство с три румънски общини 
– Лумина, Михаил Кугълнича-
ну и община Овидиу, и от бъл-
гарска страна нашата община 
с община Каварна .

- Реализация на проект „За-
едно можем да продължим” 
по ОП РЧР – услуги за ранно 
детско развитие– от май 2016 
– до м. юли 2018 - осигурява-
не на работна заетост на 12 
души по проекта.

- Отбелязване на 1 декем-

Изцяло се обнови крилото-паметник в града

Община Генерал Тошево закупи нов многофункционален 
трактор за стопанските дейности
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ври съвместно с младежите 
от ОбМС чрез футболна сре-
ща на отбора на общинска ад-
министрация и общински мла-
дежки съвет.

- Организация и провежда-
не на традиционна кулинарна 
изложба с благотворителен 
характер „В духа на Коледа” 
с участието на всички общин-
ски училища, детски градини, 
ОбМС, ЦОП и ДСП.

- Организиране и провежда-
не на ежегодно награждаване 
в класацията „Спортист и тре-
ньор на 2017 г. ”

- Активно участие и съдей-
ствие за обхват и задържане 
на деца и ученици в задължи-
телна училищна възраст по 
Механизма за междуинститу-
ционално сътрудничество съ-
гласно Решение №373 от 02. 
07. 2017 г. на Министерски съ-
вет. 

Работата на отдел „КУЛ-
ТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ“ през годи-
ната най-ярко формира об-
лика на общината

 При организацията на кул-
турната дейност на Община 
Генерал Тошево през 2017, 
отдел “Култура, вероизпове-
дания и интеграция” работи 
в тясно взаимодействие с ос-
таналите отдели на Общин-
ска администрация и всич-
ки културни институти и не-
формални сдружения, рабо-
тещи в тази област: 24 народ-
ни читалища, клубове на пен-
сионера, молитвени и религи-
озни храмове и др. В голяма-
та си част читалищата изпъл-

няват функциите и на клубо-
ве на пенсионера, клубове на 
жената и др.

В изпълнение на Култу-
рен календар на Община Ге-
нерал Тошево, през отчет-
ния период се проведоха ре-
дица значими културни меро-
приятия: традиционните Доб-
руджански фолклорен съ-
бор “Богородица”, Общински 
фолклорен празник ”Цветни-
ца”, Великденско добруджан-
ско надсвирване, Първоап-
рилски празници, Седмица на 
детската книга и изкуствата за 
деца, Фолклорен събор „Гер-
гьовска люлка” в с. Изворово, 
Конкурс за млади изпълните-

ли на народни песни и на ка-
вал ”Иван Георгиев” в с. Дъбо-
вик, Еньовски събор на родо-
вете и традициите „Край язо-
вир Дрян”, Фестивалите на 
шлагерната песен „Подари ми 
море” в ХК „Яница” в с. Кра-
пец, Празник на хляба, житото 
и Добруджа в с. Спасово, Съ-
бор на преселниците от Се-
верна Добруджа и Фестивал 
на руската песен „Улыбка“ в с. 
Дъбовик, Първи Национален 
литературен конкурс „Земя на 
пеещите колелета“, Празници 
на Генерал Тошево, Йовкови 
тържества, Коледарски благо-
слов и др.

Седем народни читалище 

честваха през годината свои-
те кръгли годишнини и юби-
леи: 120 г. НЧ „Св. Св. Кирил 
и Методий 1897” с. Пчеларо-
во, 110 г. НЧ „Александър Ги-
чев 1907” с. Василево, 75 го-
дишнини на НЧ „Христо Ботев 
1943” с. Рогозина, НЧ „Сте-
фан Караджа 1942” с. Бал-
канци, НЧ „Стефан Караджа 
-1942 г. ” с. Малина и НЧ „Йор-
дан Йовков 1942” с. Йовково 
и 10 г. на НЧ ”Васил Левски 
2007”с. Сноп. 

В община Генерал Тоше-
во се отбелязват всички тра-
диционни български празници 
и обичаи: Коледа, Нова Годи-
на, Бабинден, Трифон Заре-
зан, Цветница, Богородица, 
Ден на християнското семей-
ство, Коледа и др. Честват се 
и националните празници и 
бележити годишнини: 3 март, 
24 май, 6 септември и др. Ор-
ганизират се редица събори, 
землячески срещи, театрал-
ни спектакли, концерти на гос-
туващи и местни състави, из-
ложби, турнета, литературни 
срещи и др. 

Любителските състави към 
читалища, клубове и учебни 
заведения участваха в реди-
ца национални и регионални 
фестивали и конкурси, в праз-
ници и чествания в цялата 
страна: Бургас, Варна, Пре-
слав, Хасково, Дебрене, Шу-
мен, Велико Търново, Петрич 
и др. Престижните награди, 
които печелят нашите съста-
ви на творческите форуми, го-
ворят за високото качество на 

В Кардам се откри изцяло реновирания пенсионерски клуб

С помощата на общината и дарители в с. Калина се монтира параклис,  
донесен от Гърция
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изпълненията и допринасят 
за издигане имиджа на нашия 
град и община. Чрез участие-
то си в концерти, празненства 
и разменни гостувания между 
съставите в селата от общи-
ната., съставите задоволяват 
до голяма степен и културни-
те потребности на население-
то от града и общината.

За развиването на своите 
дейности народните читали-
ща получават държавна суб-
сидия и допълнителна субси-
дия от общинския бюджет

 Община Генерал Тоше-
во вече изпълни своите за-
дължения, произтичащи от 
ангажиментите по Програ-
ма «Глоб@лни библиоте-
ки - България»”, по която ус-
пешно работиха пет читалищ-
ни библиотеки: в Генерал То-
шев, с. Красен, с. Пчеларово, 
с. Кардам и с. Спасово. Но и 
тази година, за да бъде осигу-
рена устойчивост на проекта, 
бяха поети някои от разходи-
те на читалищата - ползвания 
интернет, застраховки, СОТ и 
др. В резултат на участието в 
програмата бе повишен броят 
на читателите и на потребите-
лите на интернет услугите. 

През 2017 г. от общинския 
бюджет бе осигурен абона-
мент за периодичен печат на 
всички читалищни библиоте-
ки от общината на обща стой-
ност по 3000 лв. Закупувана 
бе и литература за читалищ-
ните библиотеки. 

С решения на Общински 
съвет на читалищата, които 
не притежават собствена зе-
меделска земя, бяха предос-
тавени земи от ОПФ: НЧ в гр. 
Генерал Тошево, в кв. Пас-
тир, с. Люляково, с. Йовко-
во, с. Сноп, с. Житен, с. Пет-
лешково, с. Присад и с. Ро-
сен. Средствата, получавани 

от арендуването на тази зе-
мя, се ползват за развиване 
на основните дейности на чи-
талищата.

Учредено бе право на без-
възмездно ползване на чита-
лищните сгради от народни-
те читалища на територията 
на общината, с които са склю-
чени договори за ползването, 
валидни до 2022 г. С договор 
на НЧ „Тодор Рачински 2011” 
с. Петлешково бе предоста-
вена библиотеката от Добру-

джански земеделски институт. 
През периода бяха пре-

доставяни средства в общин-
ския бюджет за ремонти по 
читалищните сгради за общо 
63000 лв за НЧ с. Пчеларово 
и НЧ с. Изворово.

Със средства от общинския 
бюджет бяха извършени ре-
монти и на Клуба на инвалида 
в гр. Генерал Тошево и Клуба 
на пенсионера в с. Кардам.

По Програма „Региони в 
растеж“ с подмярка „Енергий-
на ефективност“ се внедряват 
мерки за енергийно обновява-
не на сградите на НЧ „Светли-
на 1941“ гр. Ген. Тошево, НЧ 
„Иван Вазов 1946“ кв. Пастир 

и Клуб на пенсионера № 1 гр. 
Ген. Тошево. 

Съгласно изискванията на 
Закона за военните паметни-
ци, в отдела редовно се акту-
ализира Регистър на военни-
те паметници от общината, 
които са включени в нацио-
налния регистър. През 2017 г. 
бяха изградени и регистрира-
ни 2 нови паметника: Памет-
на плоча на отвлечените през 
1916 г. жители на с. Сноп и 
Паметна плоча на загиналите 
във войните жители на с. Пче-
ларово. Открит, идентифици-
ран и регистриран бе и още 
един военен паметник - кено-
таф на загинал войник в с. Бе-
жаново. Основно бяха рено-
вирани Паметника на загина-
лите пилоти - почетни гражда-
ни на града и Паметната пло-
ча на лобното място на оп-
ълченеца Васил Контаров в 
местността Малка Калина. 
Извършено бе преместване 
на Паметника на Йордан Йов-
ков в с. Росица - на площада 
пред читалището от двора на 
закритото училище. През го-
дината бе осигурено целево 

финансиране за изграждане-
то през 2018 г. на 2 нови во-
енни паметника и рехабили-
тация на Паметника на заги-
налите в гр. Генерал Тошево.

Издигната бе инициативата 
и след решение на Общински 
съвет започна процедура по 
изграждане на Бюст–памет-
ник Васил Левски в центъра 
на града. 

През отчетния период на 
територията на община Гене-
рал Тошево развиваха дей-
ност 21 клуба на пенсионера, 
изградени на териториален 
принцип в населените места 
от общината и кварталите в 
гр. Генерал Тошево като фор-

ма на социална интеграция на 
хората от третата възраст и 
хората с увреждания. Клубо-
вете са местна дейност, фи-
нансирана от Общинския бю-
джет за съответната година, 
съгласно Единната бюджет-
на класификация. Те имат за 
цел да създадат условия и да 
съдействат за поддържане на 
социалните контакти, соци-
алната интеграция, активно-
то дълголетие и подобрява-
не качеството на живот на це-
левите групи, ползващи по-
мещенията на клубовете. В 
тях се организират и провеж-
дат дейности и мероприятия 
със социален, здравен, култу-
рен и друг характер, които съ-
действат за постигане цели-
те на клубовете. Следи се за 
спазването на приетия Пра-
вилник за дейността на клубо-
вете на пенсионерите и инва-
лидите на територията на об-
щина Генерал Тошево.

През периода Община Ге-
нерал Тошево отдели фи-
нансов ресурс за подобрява-
не материалната база на клу-
бовете /ремонти и обзавеж-
дане/, за юбилеи на клубове-
те, за обмяна на опит с клу-
бове от други общини за пъ-
туванията на изявени съста-
ви за участия във фестивали 
и конкурси.

Празникът на града тази го-
дина бе запомнящ се. Изклю-
чително успешно премина пи-
лотното издание на Фестивал 
на сармата и кюфтето 2017, 
който Община Генерал То-
шево организира съвместно с 
НЧ „Светлина – 1941”. В деня, 
когато тошевци отварят вра-
тите на домовете си за гос-
ти, най-популярният кулинар 
от малкия екран – Ути Бъчва-
ров, създаде атмосфера, коя-
то смело може да съперни-
чи на всяка една гастрономи-
ческа дестинация в страната. 
Ден по-рано, на 7-ми ноември 
Васил Найденов изнесе кон-
церт с най-големите си хитове 
в Генерал Тошево. Близо два 
часа вечната звезда държа 
публиката в залата на върха 
на емоциите и екстаза. Васил 
Найденов изуми меломаните 
с грандиозното си шоу, пеене-
то изцяло на живо, артистич-
ното си присъствие на сцена-
та и не на последно място – с 
невероятното си раздаване за 
публиката.

Община Ген. Тошево рабо-
ти в тясно сътрудничество и с 
настоятелствата на храмове, 

Пътят за с. Лозница бе частично рехабилитиран  
с общински средства

Протестите на граждани и земеделци показаха, че земята 
е най-голямото богатство на Генерал Тошево
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джамии и молитвени домове 
на територията на община-
та. През 2017 г. бе подновена 
строителната дейност по из-
граждането на храм „Св. Про-
рок Илия“ в с. Малина. Монти-
ран бе и сглобяем параклис 
«Св. Св. Константин и Елена» 
в с. Калина Работи се и по из-
граждането на параклиса в с. 
Росица.

Общината работи по из-
пълнение на международни-
те договори за сътрудничест-
во с Болградски район, Украй-
на; с градовете Мангалия, Не-
гру вода, Мурфатлар и Наво-
дари –Румъния и с Район Та-
раклия, Молдова. Организи-
рани бяха гостувания на кул-
турни делегации от Болград-
ски район, от Район Тараклия, 
от гр. Негру вода, концертите 
и срещите в Генерал Тошево 
и по селата. Наши делегации 
посещават градовете - парт-
ньори. Показателно е, че ве-
че се сключват договори за 
сътрудничество между отдел-
ни населени места от нашата 
община и Болградски район, 
както и с населени места от 
общини в Румъния. 

През годината Общи-
на Генерал Тошево и на 
НЧ„Светлина 1941” работиха 
и по осигуряването на устой-
чивост на проектите, реализи-
рани в областта на културата:

 � „Диалог между културите” 
- съвместно с гр. Болград 
Украйна и гр. Мангалия, гр. 
Мурфатлар, Румъния - по 
Програма „Черно море”;

 � „Общи корени – междуна-
роден фестивал на фол-
клорните танци”- с гр. Не-
гру вода - Р Румъния и гр. 
Тервел – по ОП“ТГС“;

 � „Диалог между културите” - 
съвместно с гр. Наводари, 
Румъния - по Програма за 
трансгранично сътрудни-
чество;

 � „НЧ „Светлина 1941” - ин-
формационен културен 
център на човешката общ-
ност”, финансиран по мяр-
ка 321 от ПРСР;

 � „Културни проекти и кул-
турна инфраструктура в об-
щина Генерал Тошево” - по 
мярка 321 на ПРСР. 
През 2017 година бяха одо-

брени идейните проекти за 
основни ремонти на сградите 
на читалищата в най-големи-
те населени места - НЧ „Отец 
Паисий 1897” с. Спасово и НЧ 
„Пробуда 1941” с. Кардам. 

През годината бе изгот-

вен проект на реставрация на 
Мелницата в с. Изворово, коя-
то евентуални предстои през 
следващия период, ако бъде 
осигурено външно финанси-
ране на проекта. 

Успешна беше 2017 годи-
на за дейността на отдел 
«Социални дейности и До-
машен социален патронаж»

В отдел „Социални дейнос-
ти и Домашен социален пат-
ронаж” работят 19 служители. 
Най-всеобхватната социална 
услугата предоставяна в общ-
ността на територията на об-
щина Генерал Тошево е До-
машен социален патронаж с 
капацитет 300 лица.

Предоставят се следните 
видове услуги: доставка на 
храна по домовете; поддър-
жане на лична и битова хиги-
ена; закупуване на хранител-
ни продукти и вещи от първа 
необходимост; заплащане на 
ел. енергия, вода и телефон, 

закупуване на лекарства; съ-
действие при снабдяване с 
технически помощни сред-
ства; съдействие при изготвя-
не на документи за ТЕЛК, за 
настаняване в Дом; админи-
стративни услуги; поддържа-
не на социални контакти и др. 

През отчетният период ДСП 
е предоставял социални услу-
ги в 28 населени места. 

Услугата е добре обезпече-
на с кухненско оборудване /на 
природен газ/ и пет броя спе-
циализирани леки автомоби-
ли за разнос на храна. През 
отчетният период в стола на 
Домашен социален патронаж 
са проведени 19 тъжни риту-
ала и изпълнени 3 поръчки за 
приготвяне на храна. 

През настоящият отчетен 
период община Генерал То-
шево реализира социалната 
услуга „Обществена трапеза-
рия”, финансирана от Фонд 
„Социална закрила”, на стой-

ност 81 768, 00 лева, за за-
доволяване на потребности-
те от топла храна за 120 ли-
ца, за периода 01. 01. 2017-
31. 12. 2017 г. 

Община Генерал Тошево 
има сключен Договор за из-
пълнение на проект „Подкре-
па за независим живот чрез 
„Център за почасово предос-
тавяне на услуги в домашна 
среда - Генерал Тошево”, фи-
нансиран по Процедура за ди-
ректно предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2. 002 „НЕЗА-
ВИСИМ ЖИВОТ” на стойност 
499 499, 14 лева. Центърът е 
открит на 15. 08. 2016 година 
като е назначен управител и 
социален работник. Към мо-
мента подалите заявления за 
работа кандидати за предос-
тавяне на социалните услу-
ги „Личен асистент”, „Социа-
лен асистент” и „Домашен по-
мощник” са 80 броя, а постъ-
пилите заявления от канди-
дати-потребители на горепо-
сочените социални услуги са 
261. От тях 115 ползват соци-
алната услуга „Домашен по-
мощник”, 49 лица ползват ус-
лугата „Социален асистент” и 
33 „Личен асистент”. За пре-
доставяне на почасови соци-
ални услуги са сключени тру-
дови договори с 24- за ли-
чен асистент, 27- за социален 
асистент и с 30- за домашен 
помощник. От тях с 12 лица са 
сключени трудови договори 
за две длъжности за предос-
тавяне на почасови социални 
услуги и 1 лице е предоставя-

Съборът в Дрян се утвърди като желано място за среща  
на родовете от този край на общината

Последното бебе за 2016 и първото за 2017 получиха подаръци от Община Генерал Тошево
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що услугите личен асистент, 
социален асистент и дома-
шен помощник. За медицин-
ски манипулации се грижат 3 
медицински лица, почасово, 
назначени по трудово право-
отношение като медицинска 
сестра за социални дейности. 
За психологическа подкрепа и 
консултиране на потребители 
и на лицата предоставящи со-
циални услуги се грижи поча-
сово психолог. Услуги за со-
циално включване се предос-
тавят от социален работник. 

На 01. 07. 2017 година по 
проектно предложение на об-
щина Генерал Тошево и съ-
гласно сключен договор с 
Фонд „Социална закрила“ на 
стойност 26 191,62 лв. е от-
крит Център за обществена 
подкрепа, с капацитет 20 мес-
та. Разкрити са 3,5 работни 
места за управител, социален 
работник, педагог и психолог 
- половин щатна бройка. Про-
ектът е успешно приключен 
като са спазени договорните 
отношения с Фонда. Предос-
тавяне на услугата ЦОП про-
дължава през 2018 г. като де-

легирана държавна дейност. 
За поредна година в общи-

на Генерал Тошево се прове-
де кампания за набиране на 
средства за „Благотворител-
на Коледа“. Със събраните 
средства – 8 600, 00 лева бя-
ха закупени трайни хранител-
ни продукти и раздадени па-
кети на стойност 25 лв., общо 
344 на брой, на лица с мини-
мални и ниски доходи. 

През 2017 год. община Ге-
нерал Тошево продължи да 
работи съвместно с Фонда-
ция „Лумос” – клон България. 

В община Генерал Тошево 
работят двама здравни меди-
атори - държавно делегирана 
дейност, с цел подобряване 
достъпа на ромите до здрав-
ните и социалните служби, 
преодоляване на културните 
бариери в общуването меж-
ду ромските общности и ме-
дицинския персонал по мес-
та, преодоляване на същест-
вуващи дискриминационни 
нагласи в здравното обслуж-
ване на ромите по места, оп-
тимизиране на провеждане-
то на профилактични програ-

ми сред ромското население, 
здравно образование на ро-
мите и активна социална ра-
бота в общността. 

Община Генерал Тошево 
изпълнява много проекти по 
европейски програми

Работата по проекти с ев-
ропейско финансиране е от 
основно значение не само за 
устойчивото развитие на об-
щината, но и за реализира-
не на Общинския план за раз-
витие. В края на 2017 годи-
на почти са приключени дей-
ностите по енергийното об-
новяване на планираните 
шест административни сгра-
ди, а дейностите по шест жи-
лищни сгради са в напреднал 
етап. През годината започна 
реализацията на 2 нови про-
екта по Програма INTERREG 
VA Румъния - България 2014 - 
2020, в която нашата община 

е сред водещите в България. 
И двата проекта ще бъдат 
приключени през 2018 годи-
на и с тяхната реализация ще 
се подобри в значителна сте-
пен социалната и техническа-
та ни инфраструктура. Проект 
«Уча, образовам се, действам 
и чета в мрежа» е на стойност 
132 150, 62 лв., а «Повишава-
не достъпността до TEN - T 
мрежата в трансграничен ра-
йон Негру Вода - Генерал То-
шево“ е с бюджет на дейност-
ите 5 897 770 лв.

Служители на Общинска 
администрация Генерал То-
шево взеха участие в чети-
ридневно обучение на те-
ма „Енергийна ефективност” 
и обмяна на опит с техни ун-
гарски и австрийски колеги. 
Проявата се проведе в рам-
ките на проект „Организира-
не на специализирани обуче-

ния, обмяна на опит и учас-
тие в конференции в облас-
тта на ЕЕ в страни от Север-
на и Централна Европа, както 
и на територията на Републи-
ка България”, финансиран със 
средства по Приоритетна ос 8 
„Техническа помощ” на ОПРР 
2014-2020г.

Проектът за Местна иници-
ативна група, който осъщест-
вяваме заедно с община Бал-
чик, бе класиран сред 25-те 
най-добри в страната и в най-
скоро време предстои подпис-
ване на договор за неговото 
изпълнение. По мярката ще 
могат да се възползват дреб-
ни и средни местни произво-
дители от различни браншови 
сектори и проекти, като инди-
кативния бюджет, предвиден 
за финансиране на дейности 
в двете добруджански общи-
ни е 6 млн. лв.

Администрацията има про-
ектна готовност за привли-
чане на външно финансира-
не по линия на европейските 
структурни фондове и най-ве-
че по мерките на Програмата 
за развитие на селските райо-
ни. Новите ни проектни пред-
ложения са насочени към ре-
монти на улици, училищна ин-
фраструктура, реконструкция 
на спортната зала в града. В 
процес на оценка е проект за 
подмяна на 12 км водопро-
вод в селата Кардам, Спасо-
во и Люляково. По Програма 
INTERREG 2014-2020 (Про-
грамата за трансгранично съ-
трудничество Румъния-Бъл-
гария), на оценъчен етап са 
два проекта – за ремонти на 
читалищата в Кардам и Спа-
сово, заедно с двора на музея 
в общинския център, както и 
отделен проект за реновира-

На тържествена церемония бяха раздадени ежегодните 
награди на производствени и административни структури 

по случай празника на града

Пет часа – толкова време беше необходимо на Ути и  
12 -те доброволци да приготвят 1000 сарми и 300 кюфтета 

за гостите на празника

Васил Найденов беше най-голямата изненада за 8 ноември
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не на сградата на Историче-
ския музей. 

Особен принос за финан-
совата стабилност на общи-
на Генерал Тошево има от-
дел „Местни данъци и так-
си“

Отдел местни данъци и так-
си е с численост на персона-
ла - 6 щатни служители. Дей-
ността на отдела е събиране 
и администриране на местни 
данъци и такси и предоста-
вяне на услуги на физически 
и юридически лица по Закона 
за местни данъци и такси. 

Видове данъци и такси:
 - Патентен данък
 - Данък недвижим имот
 - Данък моторно превозно 

средство
 - Такса битови отпадъци
 - Местен данък - 3%
 - Туристически данък
 - Данък върху таксиметровия 

превоз
 - Други
 - Технически услуги
 - Такса куче

Издадени са през 2017 го-
дина:
 - Данъчни оценки на имоти - 

2994 броя
 - Удостоверения за наличие 

и липса на задължения - 
115 броя

Обработени са:
 - Патентни декларации - 75 

броя
 - Декларация за туристиче-

ски данък - 7 броя
 - Декларация за моторни 

превозни средства – 1782 

броя
 - Декларация за недвижим 

имот – 1856 броя
До 31. 12. 2017 година са 

събрани два милиона три-
десет и четири хиляди се-
демстотин тридесет и седем 
лева.
 - Данъчните приходи са:  

1 347 747 лева
 - Приходите от такси са:  

686 990 лева
Параграф - План за 2017 – 

Изпълнение – лихва – недо-
бор - %
1400 Патентен данък - 8 000 

- 8 462 - 232. 73 - 1 316 - 
105. 8 
Такси - 1 150 - 1 150 - 0 
– 0 - 100. 0

2100 ДНИ - 330 000 - 331 875 
- 15369. 61 - 69 011 
-100. 6

2300 ДМПС - 415 000 - 
457 278 -14952. 36 - 
83 403 - 110. 2

2400 ТБО - 798 706 - 669 760 
- 24 751 - 110 863 - 83. 9

2500 Местен данък - 480 000 
- 548 117 - 0 – 0 -114. 2

2800 Туристически данък - 
1 000 - 618 - 15 – 100 - 
61. 8

3400 Други - 400 - 247 - 153 – 
95 - 61. 7

8007 Технически услуги - 
16 410 - 16 410 – 0 - 0 - 
100. 0

8013 Такса куче - 1 000 – 821 
- 2679 - 82. 1

2809 Лихви - 55 499
Сума: 2 051 666 - 2 034 737 - 

55 499 - 264 867 - 99. 2
 В изпълнение на полити-

ката за ефективно управле-
ние на събирането на просро-
чените вземания, тази година 
отбелязахме значителен на-
предък. Чрез внедряване на 
нова стратегия за принуди-
телно събиране на публич-
ни задължения, през 2017 го-
дина просрочените вземания 
към Общинска администра-
ция намаляха с 39 671 лв., а 
общо от началото на мандата 
с 111 140 лв.

Разнообразна е дейност-
та на Дирекция “Админи-
стративно - правно, инфор-

мационно обслужване и 
технологии и управление на 
собствеността” при Община 
Генерал Тошево за 2017 г. 

Отдел “АПО” е с численост 
на персонала – 11 щатни слу-
жители. Дейността на отде-
ла е разнородна - в него са 
включени – специалисти от 
ЕСГРАОН, Гражданско със-
тояние, МСМА, човешки ре-
сурси и юристи. 

В сферата на ЕСГРАОН:
През 2017 година са изда-

дени, както следва:
1. Удостоверения за семейно 

положение - 213 бр. 
2. Удостоверения за идентич-

ност на имена - 18 бр. 
3. Удостоверения за постоя-

нен адрес - 174 бр. 
4. Удостоверения за настоящ 

адрес - 342 бр. 
5. Удостоверение за родстве-

ни връзки - 18 бр. 
6. Удостоверение за родени-

те от майката деца - 42 бр. 
7. Удостоверение за правно 

ограничение - 7 бр. 
8. Удостоверение за админи-

стративен адрес - 56 бр. 
9. Удостоверение за идентич-

ност на имена на улици - 9 
бр. 

10. Удостоверение за вписва-
не на чужденци - 19 бр. 

11. Удостоверение за вписва-
не в КТД - 68 бр. 

12. Удостоверения от общ ха-
рактер - 311 бр. 

13. Писма до институции - 226 
бр. 
Общо:1 503 бр. 
През целият период про-

дължи обработването и об-
новяването на картотечен ре-
гистър “Население”, както и 
постоянната му актуализация. 

Работа с кметове и кметски 
наместници

През отчетния период по-
стоянно се оказва методична 
помощ и контрол на кметове и 
кметски наместници по рабо-
тата им свързана с ЕСГРАОН, 
гражданско състояние и дви-
жението на актуализираните 
документи. Дадени са указа-
ния на кметове и кметски на-
местници относно промяна на 
законодателството във връз-
ка с ЕСГРАОН и гражданско 
състояние. 

В сферата на “Гражданско 
състояние”

В ритуалната зала за 2017 
година са сключени 65 граж-
дански брака. 

Ежедневно се оказва мето-
дическа помощ в работата на 
кметовете и кметските наме-

За втора поредна година Петър Малев от Спортен клуб по силов трибой “Цунами”  
стана победител в анкетата “Спортист на годината” на град Генерал Тошево

За Деня на младежкото самоуправление Община Генерал 
Тошево отвори широко врати
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стници по административно-
то обслужване и текущи въ-
проси. 

Общинска администрация 
гр. Генерал Тошево за 2017 
година е издала:
1. Актове за раждане – 75 бр.
2. Актове за граждански брак 

– 65 бр
3. Актове за смърт - 97 бр. 
4. Издадени наказателни по-

становления - 57 бр. 
5. Решения по чл. 19а от ЗГР/

промяна на име/ - 2 бр. 
6. Удостоверения за раждане 

(оригинал и дубликат)  – 
790 бр. 

7. Удостоверения за сключен 
граждански брак (оригинал 
и дубликат) – 160 бр. 

8. Препис - извлечения от акт 
за смърт – 165 бр. 

9. Удостоверения за наслед-
ници - 411 бр. 

10. Всички други удостовере-
ния издавани от документи 
по гражданско състояние – 
120 бр. 

11. Комплектоване на препи-
ска за установяване нали-
чие на българско граждан-
ство - 9 бр. 

12. Признаване на развод от 
чужбина - 3 бр. 

В сферата на “Човешки ре-
сурси”. 

През 2017 г. са издадени
• 1257 заповеди
• УП 2 – 22 бр. и УП 3 - 40 бр. 
• Заповеди за прекратявания 

- 78
• Допълнителни споразуме-

ния - 206
• Заповеди отпуск - 1305
• Заповеди Трудови догово-

ри - 201
• Заповеди за Командиро-

въчни - 97
• Справки на Молба за отпуск 

1500
• Кореспонденция с Бюро по 

труда, Прокуратура, Об-
щински съвет

• По „Програма за обучение 
и заетост на продължител-
но безработни лица” са на-
значени 32 души

• По Проект „Обучения и зае-
тост за младите хора” – 51 
души

• По Програма „ЗОХТУ” – 1 
бр. 

• Програма „Старт в кариера-
та” – 1 бр. 

• Регионална програма за за-
етост и обучение – 5 бр. 

• Заявление за отлагане на 
платен годишен отпуск – 
184 бр. 
Организирани са обучения 

в ИПА. Както и междинни и 

годишни атестации на всички 
служители.

- ежедневно се изготвят до-
кументи по сключване, пре-
кратяване и промяна на тру-
довите и служебни право-
отношения на персонала на 
ОбА и по програми “Временна 
заетост” в съответствие с тру-
довото законодателство

- съхраняват се и се отра-
зяват настъпилите промени в 
трудовите книжки.

- изготвят се необходими-
те документи на работници и 
служители, придобили пра-
во на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст

- изготвят се длъжностни 
характеристики и други необ-
ходими документи на служи-
телите от ОбА

- всички заповеди се връч-
ват лично на лицето срещу 
подпис в изготвен специален 
дневник.

- всички досиета на служи-
телите и работниците се во-
дят съобразно законовите из-
исквания. 

Ежегодно съвместно с всич-
ки началници на отдели се из-
готвя план за специализирано 
обучение на служители от Об-

щинска администрация. 
Архивата на Общината се 

води и съхранява, спазвай-
ки всички изисквания визира-
ни в съответните нормативни 
актове. 

В сферата на местното са-
моуправление и местната ад-
министрация. 

През 2017 г. са проведе-
ни 10 заседания на Общин-
ски съвет и са приети 155 ре-
шения. Разработени и приети 
бяха от Общински съвет пра-
вилници, програми и страте-
гии за развитието на Общи-
ната. Също така бяха акту-
ализирани и приети множе-
ство наредби.

- за отчетния период се 
подготвяха заседания на По-
стоянните комисии към ОбС

- организиране заседанията 
на ОбС и свързания с тях до-
кументооборот.

- своевременно се изпра-
щат решенията на ОбС до 
Кмета на Общината и Област-
ния управител. 

За всички решения на Об-
щински съвет, обяви и др. ма-
териали от Общинска админи-
страция се информират граж-
даните, чрез изнесеното таб-

ло в сградата на Общината, 
обявяват се в местния вест-
ник “Добруджански глас” и на 
сайта на Общинска админи-
страция – www. toshevo. org.

Отдел “ИОТ и УС” е с чис-
леност на персонала – 6 щат-
ни служители. Това са гл. спе-
циалисти информационно об-
служване, технически сътруд-
ник, домакин и гл. специалист 
Протокол и връзки с общест-
веността. Работата на отдела 
е свързана с деловодна дей-
ност, дейности свързани с по-
дръжката на компютърната 
техника и програмни проду-
кти. 

Всички регистри и дневни-
ци се водят в съответствие 
със законовите изисквания 
на съответните нормативни 
документи. За 2017 г. са по-
стъпили 47 бр. сигнали и жал-
би от граждани. За деловод-
ната дейност на отдела се 
използва програмен продукт 
“Акстър”. През годината Об-
щина Генерал Тошево про-
дължава по работата и по-
държането на стандартите 
ISO 9001– „Система за упра-
вление на качеството” и ISO 
14001 – „Система за управле-
ние на околната среда”. Ини-
циативата „Попитай кмета“ се 
утвърди като най-добрият на-
чин за ползотворен диалог с 
обществеността. На всички-
те 12 изнесени приемни през 
годината и общо 23 от стар-
та й през 2016 година, са реа-
лизирани повече от 30 добри 
идеи, които гражданите са-
ми поставиха. Изразените на 
срещите позиции ни дадоха 
възможността да преценим 
и къде трябва да насочим 
своите усилия. Това рефлек-
тира пряко върху ежедневна-
та работа на администрация-
та и считам, че дава положи-
телен резултат.

Завършваме година на 
упорит труд с екипа, с кой-
то започнах мандата си ка-
то кмет на община Генерал 
Тошево през 2015 година. С 
доверието и подкрепата на 
всички вас, тошевци, спече-
лих възможността да продъл-
жа и надградя започнатото от 
моя предшественик. Това ни 
даде значителна преднина в 
надпреварата с времето да 
разгърнем и доразвием зало-
жените цели, проекти и про-
грами, да видим реализация-
та на много от тях, да опти-
мизираме процесите и ресур-
сите си за приоритетните по-

През лятото врати отвори  
Център за обществена подкрепа

Приключиха грубите строителни дейности  
по храма в с. Малина
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литики, да направим градив-
ни нововъведения и да успе-
ем да привлечем значител-
но по размер финансиране от 
външни източници за устой-
чив растеж на община Гене-
рал Тошево.

За две години управле-
ние постигнахме по-голяма-
та част от целите, заложени в 
мандатната програма. Рабо-
тихме активно в областта на 
благоустрояването на град-
ската среда, подобряването 
на социалната, образовател-
ната, културната инфраструк-
тура и реализирането на но-
ви проекти. Успяхме да запа-
зим финансовата стабилност 
и да инвестираме в ключови 
сфери за повишаване качест-
вото на живот. Тук е място-
то да посоча и успешно про-
ведения референдум, кой-
то по най-ясния начин заяви 
какво бъдеще искат жителите 
на общината. Не са за прене-
брегване усилията и ресурси-
те, които вложихме за спра-
вянето с бедственото поло-
жение през зимата и навод-
ненията през лятото на 2017 
година. Продължихме добра-
та практика за логистична и 
финансова подкрепа на орга-
ните на реда.

Като категорична заяв-
ка за добрата оценка на ра-
ботата ни до сега бих опре-
делил проектните начина-
ния – някои от тях очакват 
класиране, други са в про-
цес на подготовка и реализа-
ция. Завършени са дейност-
ите по енергийно обновява-

не на пет от шестте админи-
стративни сгради. Предстои 
завършване на сградата на 
Общинска администрация. В 
ход са строителните дейнос-
ти по три от жилищните бло-
кове в града. През настояща-
та 2018 година ще бъден да-
ден старт и на останалите 3 
жилищни блока, с което ще 
имаме общо 6 санирани жи-
лищни сгради.

Благодарение на целена-
сочената ни работа Общи-
на Генерал Тошево разпола-
га с готовност за привличане 
на външни източници на фи-
нансиране, основно от евро-

пейските структурни фондо-
ве. С договорите, които пред-
стои да подпишем, като бе-
нефициент ще можем да се 
възползваме от значителен 
финансов ресурс. Той ще бъ-
де инвестиран основно в об-
щинска пътна мрежа и ВиК 
инфраструктура, благоустро-
яване и подпомагане на мал-
кия и среден бизнес. Ще про-
дължим политиката на поет-
апно асфалтиране на улици в 
града и селата, както й под-
държането на площите око-
ло пътните участъци. Пред-
стои завършване на мерките 
по енергийна ефективност. 

Сред ключовите приоритети 
в капиталовата програма ще 
залегнат подмяната на водо-
проводи до и в населени мес-
та с хроничен недостиг на во-
да за битови и стопански нуж-
ди.

В горепосочения отчет 
представяме конкретните до-
бри резултати, които постиг-
нахме в рамките на измина-
лата година. Очаквано, те са 
ориентирани към грижата за 
децата и учениците в общи-
ната, самотните и беззащит-
ни наши съграждани, соци-
алните услуги, които, в срав-
нение с други общини в стра-
ната мога да определя като 
привилегия за тошевци, с не-
прекъснатите усилия за об-
лагородяване на градската 
среда и пътната инфраструк-
тура навсякъде в община Ге-
нерал Тошево, с мащабната 
дейност, която разгръща об-
щинското дружество „Добру-
джа газ“ АД, с активна поли-
тика за запазване и популя-
ризиране на значимите кул-
турните прояви на региона.

За всичко това, освен на 
моя екип, трябва да благо-
даря на всички, които ни под-
крепиха: общинските съвет-
ници, бизнеса, на многото но-
ви съмишленици и приятели 
от областта и страната!

 Постигнатото до тук ни 
дава сериозна мотивация 
да продължим да работим и 
смело да насочим усилия към 
нови възможности за по-до-
бър живот в нашата община. 

Общественото недоволство срещу добива на газ доведе омбудсмана Мая Манолова  
в Генерал Тошево

Момент от началото на мащабната акция по газифициране в града


