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Отчет за работата на кмета на  
община Генерал Тошево и  

Общинска администрация за 2018 година
Правно основание

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 
44 (5) от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), съгласно който, кметът на об-
щината представя пред Общинския съвет годишен отчет 
за изпълнението на програмата за управление в срок до 
31 януари.

Период на отчета - 1 януари - 31 декември 2018 година.
Институционална рамка
Отчетът на кмета на община Генерал Тошево за 2018 

г. представя работата на 
кмета и ръководената от 
него Общинска админи-
страция, изпълнена в съот-
ветствие с:

- Програмата за упра-
вление на кмета на общи-
на Генерал Тошево 2015 - 
2019 г.;

- Общинския план за 
развитие на община Гене-
рал Тошево 2014 - 2020 г.;

- Националните, регио-
налните и местните пла-
нови/стратегически доку-
менти, попадащи в при-
ложното поле на дейност-
та и отчетния период;

- Целите и приоритети-
те, заложени в бюджета на 
община Генерал Тошево за 
2018 г., свързани с реали-
зиране на политики за раз-
витие на общината при га-
рантиране на финансова 
стабилност.

Цел
Целта на отчета е да 

представи и анализира 
резултатите от изпълне-
ни дейности и инициативи 
по отделни направления /
структурирани в раздели/, 
в съответствие със заложе-
ните за 2018 г. управлен-
ски приоритети.

Направление 
„Проекти“

Работата в това направ-
ление касае разработва-
не на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни плано-
ви и стратегически документи; подпомагане процесите 
на управление и мониторинг на проектите на Общината, 
финансирани от фондовете на ЕС; анализиране напредъ-
ка при реализацията на одобрените проекти и контро-
лиране изпълнението на сключените договори за всеки 
проект в процес на реализация.

През третата година от мандат 2015-2019 г. Община Ге-
нерал Тошево продължи да следва установената полити-
ка за привличане на финансов ресурс с цел реализация 
на проекти, финансирани от различни източници. Водещ 
приоритет е привличането на средства от фондовете на 
ЕС, които се инвестират в значими инфраструктурни про-
екти, допринасящи за подобряване качеството на живот 
на местните жители.

През последната година е приключило изпълнението 
на следните проекти с външно финансиране:

- Проект „Подкрепа за независим живот чрез Център 
за почасово предоставяне на услуги в домашна среда-Ге-
нерал Тошево” по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ към Европейския социален фонд. По 
него се предоставяха почасови услуги в домашна среда 
22 месеца. Стойността му бе 499 999,14лв.С посочената 
сума се обезпечи дейността на 50 лични асистенти, до-
машни помощници и социални работници, които обгри-

жиха 150 самотно живее-
щи хора в общината.

- Проект „Уча, образо-
вам се, действам и чета в 
мрежа”, който се реализи-
ра по Програма INTERREG 
V-A Румъния - България 
2014 - 2020. Проектът бе 
насочен към развитие на 
услуги за кариерно консул-
тиране, ученици от 8, 9 и 
10 клас чрез идентифици-
ране на предпочитания-
та и уменията на ученици-
те за наемане на работа, 
за да се подпомага преми-
наването им от училищна 
среда към активен живот. 
Общата стойност на про-
екта бе 397 056,19 евро, от 
които 132 150,62 лв. за Об-
щина Ген. Тошево;

- Проект „Заедно можем 
да продължим” по Опера-
тивна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, 
включващ Услуги за деца 
от 0 до 3 г и от 3 до 7 г.. и 
техните родители, форми-
ране и развитие на роди-
телски умения, семейно 
консултиране и подкрепа, 
здравна консултация за 
деца и подготовка за ра-
вен старт в училище. Стой-
ност на изпълнените дей-
ности - 207 260,00 лв.

- „Енергийна ефектив-
ност на обществени сгра-
ди в гр. Генерал Тошево, 

област Добрич” по Оперативна програма „Региони в рас-
теж“ 2014 - 2020. Проектът обхваща въвеждане на мер-
ки за енергийна ефективност в 6 сгради - общинска соб-
ственост (Общинска администрация, Бюро по труда, ОУ 
„Хр. Смирненски”, НЧ „Светлина- 1941”, НЧ „Ив. Вазов” 
- кв. Пастир, Ученическо общежитие), с финансиране в 
размер на 2 236 278.33 лв.;

В отчетния период продължи изпълнението  
на редица проекти:

- „Повишаване достъпността до TEN-T мрежата в тран-
сграничен район Негру Вода - Ген. Тошево“ с водещ парт-
ньор - Кметство Негру Вода. Проектът се осъществява по 
Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014 - 2020 и 
е на обща стойност 5 897 770лв. По него основно ще бъ-
дат рехабилитирани 8, 4 км пътни участъци от общинска-
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основни функционални направления и сфери, в кои-
то са обобщени и анализирани всички изпълнени дей-
ности и инициативи през 2018 г., от гледна точка на 
приоритетите, заложени в програмата за управле-
ние, и изпълнението на приетите цели и бюджетни 
разчети на администрацията за отчетната година. 

Ще припомня - през 2016 г. Община Генерал Тошево 
започна усилена работа по поетите ангажименти за 
реализацията на инвестиции, насочени към решава-
не на сериозни проблеми на базисната инфраструк-
тура, към качеството и естетиката на градската 
среда, образователните и социални потребности, 
туристическия и културен потенциал на града и се-
лата. Тази година завърши един цикъл от интегрира-
ни инвестиции за подобряване на социалната, обра-
зователната и градската среда. След дълги години 
на подготовка, стартира изпълнението на двата го-
леми трансгранични проекта, проекта по Програма-
та за развитие на селските райони и „Местна ини-
циативна група Блачик - Генерал Тошево“. Положени 
бяха последователни усилия за подготовка на нови 
проектни предложения - следващи важни инвести-
ции, които започнаха своята физическа реализация 
през 2018 г. Това бе най-активната година за изпъл-
нение на големите инвестиции в градската среда. 
През 2017 г. започнахме с амбициозната цел да завър-
шим този цикъл от дейности и да финализираме но-
вата градска визия. Година по-късно, тя вече е факт 
и с добра налична подготовка за новия програмен пе-
риод, можем да надграждаме всичко постигнато, за 
да гарантираме и занапред устойчивост на постиг-
натия растеж.

Във финансово отношение през последната година 
запазихме стабилността. Към 31 декември 2018 го-
дина Община Генерал Тошево няма просрочени задъл-
жения към банкови институции и заеми, което по-
твърждава реномето на Общината като добър и из-
ряден платец с висок кредитен рейтинг. Това от своя 
страна позволи на администрацията за поредна го-
дина да започне работа с финансов излишък от пре-
дходната в размер на 2 млн. лв. Наличният паричен 
ресурс гарантира сигурност и изпълнение на голяма 
част от поетите ангажименти чрез капиталовата 
програма за 2019 година, а също така ще ни позволи 
да осигурим мостово финансиране на проектите по 
Оперативните програми на Европейския съюз. 

В синхрон със социалните ангажименти, като ос-
новен приоритет в мандатната програма, продъл-
жихме съвместните дейности с Дирекция „Бюро по 
труда“, Дирекция „Социално подпомагане“ и Минис-
терството на труда и социалната политика за под-
помагане на хората в нужда, семействата в риск, 
осигуряването на работа на жители в предпенсион-
на възраст, такива с ТЕЛК решения и млади хора до 29 
години. След проведена обществена процедура склю-
чихме договор за осигуряване на безплатни карти за 
пътуване за всички села до общинския център. Насо-
чихме усилия към изготвяне на проект и кандидат-
ствахме за създаване на Център за настаняване на 
възрастни хора от семеен тип, както и създаване 
на условия за пълноценно изкарване на свободното 
време на хората от третата възраст. В напреднал 
етап е процедурата по безвъзмездно придобиване на 
един от символите на града ни - сградата на бивша-
та ЖП гара, на която ще вдъхнем нов живот като 
я ремонтираме и използваме целесъобразно за ЖП 
спирка и за нуждите на Общинска администрация.

С активен диалог на различни нива съдействахме 

на инвестиционните намерения, които стартираха 
през 2018 година. Това са бъдещата консервна фабри-
ка, която ще осигури нови работни места, пускане-
то в експлоатация на мелницата в града, вече с нови 
собственици, които ще открият също 25 постояни 
работни места. Дружеството „Бета кабел“, което 
стартира дейност през 2017 година, също планира 
да разшири обема на работа, което неминуемо ще 
рефлектира върху трудовия пазар в общината. 

Благодарение на последователните ни действия 
спряхме инвестиционното намерение, което щеше 
да промени в негативен план облика на общината и 
Добруджа като цяло. На 25 януари 2018 година Екс-
пертният съвет към РИОСВ-Варна излезе със стано-
вище за спиране дейностите по проучване за добив 
на газ край село Рогозина. 

В инвестиционен план, чрез общинското друже-
ство „Добруджа газ“, разгърнахме мащабна дейност 
по присъединяване на нови райони и абонати към га-
зопреносната мрежа. Със 78 хил. лв., осигурени от об-
щинския бюджет, жителите на още 10 улици в града 
вече се радват на предимствата на синьото гориво. 
60 са новите домакинства, клиенти на дружество, а 
3 - промишлените абонати, присъединени през 2018 
година. Ще продължим и през 2019 да осигуряваме фи-
нансови средства и да поддържаме най-ниските цени 
на газ в цялата страна.

Преодоляхме и екстремните климатични прояви на 
природата - бури, снежни виелици и заледявания, на-
воднения, които поставиха пред нас нови ангажимен-
ти към критичната инфраструктура. С инициати-
вата „Попитай кмета“ продължихме да стоим бли-
зо до хората, до техните проблеми и неведнъж тех-
ните питания, предложения и казуси намираха бързи 
и адекватни решения от страна на Общинска адми-
нистрация.

Днес обновените градски пространства, асфалти-
раните пътища, модерните съоръжения, вътрешни-
те улици, новите детски площадки и зелени площи, 
зоните за спорт и отдих, санираните обществени и 
жилищни сгради, инвестициите в газоснабдителна-
та мрежа и културната сфера, и много други успеш-
но приключени проекти и инициативи промениха не 
само визията на града, но и на общината като ця-
ло. Целта е да направим нова крачка напред и наго-
ре към осезаемо по-добър стандарт на живот в на-
шата община. Ако маркирате всички изпълнени обек-
ти и райони с инвестиции в града, осъществени през 
последните няколко години, и от птичи поглед види-
те картата на общината, ще откриете, че е покри-
та със знаци. Знаци - свидетелство за това, че всич-
ко, което направихме заедно дотук добавя стойност 
към непрестанните ни усилия да променяме и нас и 
заобикалящата ни среда към по- добро.

Започна асфалтиране на пътя Дъбовик - Чаира

5 от 6 блока са с въведени мерски за енергийна ефективност



в предпенсионна възраст. Вследствие на активната дей-
ност през 2018 година са наети жители на общината по 
следните програми:

• Национална програма „Старт на кариерата” - 1 без-
работно лице с продължителност на трудовата заетост 9 
месеца;

• Проект „Нова възможност за младежка заетост“- 1 
безработно лице, с продължителност на трудовата зае-
тост 6 месеца;

• Регионална програма за заетост и обучение - 9 без-
работни лица, с продължителност на трудовата заетост 
6 месеца;

• Проект „Надгражда-
не чрез нови възможнос-
ти за обучение и заетост“ - 
3 б безработни лица с про-
дължителност на трудова-
та заетост 3 месеца;

• Проект „Работа“ - 51 
безработни лица, с про-
дължителност на трудова-
та заетост 12 месеца;

• Национална програма 
за заетост и обучение на 
хора с трайни увреждания 
1 безработно лице, с про-
дължителност на трудова-
та заетост 24 месеца;

• Проект „Обучение и 
заетост”- неактивни и без-
работни лица с трайни ув-
реждания на възраст над 
29 години - 27 безработ-
ни лица, с продължител-
ност на трудовата заетост 
24 месеца.

През 2018 година в 
различните Оперативни 

програми са подадени 
следните проекти:

- „Строителство, рекон-
струкция и/или рехабили-
тация на нови и същест-
вуващи улици на терито-
рията на Община Гене-
рал Тошево“ по Програма 
„Развитие на селските ра-
йони“ 2014 - 2020, на стой-
ност 1 119 560.60лв без 
ДДС;

- „Обновяване, ремонт 
и реконструкция на спорт-
на площадка на терито-
рията на ОУ „Христо Смир-
ненски“ в УПИ I-учили-
ще, квартал 124 по ПРЗ на 
град Генерал Тошево, об-
щина Генерал Тошево, об-
ласт Добрич“ по Програма 
„Развитие на селските ра-
йони“ 2014 - 2020, на стойност 97 600.09лв без ДДС;

- „Повишаване на енергийната ефективност в общест-
вени сгради, с адреси: ул. „Д. Благоев“ № 6; ул. „Васил 
Априлов“ №18, ул. „Трети март“ № 8 А и многофамилни 
жилищни сгради, с адреси: ул. „Васил Априлов“ № 2, ул. 
„Трети март“ № 10“, в гр. Генерал Тошево“ по Програма 
„Развитие на селските райони“ 2014 - 2020, на стойност 1 
226 553.85лв с ДДС;

- „Повишаване на енергийната ефективност в сградата 
на Районен съд - Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ № 1 
и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, 

с адреси: ул. „Васил Априлов“ № 4, ул. „Трети март“ № 6 
и ул. „Трети март“ № 38“ по Програма „Развитие на сел-
ските райони“ 2014 - 2020, на стойност 1 197 809.94 лв.;

- „Повишаване на енергийната ефективност в многофа-
милни жилищни сгради, с адреси: ул. „Раковски“ № 1, ул. 
„Ал. Димитров“ № 3, ул. „Станьо Милев“ № 15 в гр. Гене-
рал Тошево“ по Програма „Развитие на селските райони“ 
2014 - 2020, на стойност 828 880.69лв;

- „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съ-
ществуваща четириетажна сграда (бивша болница - кор-
пус В) за изграждане на център за настаняване от семеен 

тип на стари хора с капа-
цитет от 15 души в град Ге-
нерал Тошево, Община Ге-
нерал Тошево“ по Програ-
ма „Развитие на селските 
райони“ 2014 - 2020, чрез 
„Местна инициативна гру-
па Балчик - Генерал Тоше-
во“. Проектното предло-
жение е на стойност 243 
536.46 лв. без ДДС;

- „Промяна предназна-
чението на съществува-
ща сграда - бивша гранич-
на застава, в посетителски 
център, чрез реконструк-
ция, преустройство и обо-
рудване/обзавеждане. Ре-
монт и обновяване на те-
рена в ПИ 34045.54.222, в 
с. Йовково, община Гене-
рал Тошево“ по Програ-
ма „Развитие на селските 
райони“ 2014 - 2020, чрез 
„Местна инициативна гру-
па Балчик - Генерал То-
шево“. Прогнозната стой-
ност на дейностите е 273 
048.97лв. без ДДС.

- За закриване на об-
щинското депо за твърди 
битови отпадъци е изгот-
вен и входиран проект за 
„Закриване и рекултива-
ция на общинско депо за 
неопасни отпадъци след 
кв. Пастир, Генерал Тоше-
во“ на стойност над 1,5 
млн. лв., който след акту-
ализация е представен за 
одобрение и финансира-
не от ПУДООС към Минис-
терство на околната среда 
и водите. С реализацията 
на проекта ще се извърши 
техническа рекултивация /
прибутване и уплътняване 
на отпадъците, вертикал-
на планировка, изгражда-

не на горен изолиращ екран, газов дренаж с газови про-
зорци, запръстяване/ и биологична рекултивация на де-
пото /хумусен пласт с тревни смески и озеленяване с 
храсти на скатовете на депото/.

В сферата на отдел  
”ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, 

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ”
През разглеждания период 01.01 - 31.12.2018г. на тери-

торията на Община Генерал Тошево са планирани и из-
пълнени различни по характер строителни, ремонтни, 

та пътна мрежа и изградени 8 539 кв.м. тротоарни площи 
в с. Дъбовик, с. Василево и с. Балканци;

- Проект „Енергийно обновяване на много-фамилни 
жилищни сгради, с адрес - ж.к. „Александър Димитров“ 
бл. 2, ж.к. „Александър Димитров“ бл. 4, ул. „Опълчен-
ска“ № 26, гр. Ген. Тошево” по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ 2014 - 2020. Той е насочен към въвеж-
дане на мерки за енергийна ефективност в 3 жилищни 
сгради на стойност 1 022 347.34 лв.

- „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни 
сгради, с адрес - ул. „Патриарх Евтимий“2, ул.“В. Апри-
лов“6 и ул. „В. Априлов“№27, гр. Ген. Тошево“ по Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020. Проек-
тът е с идентична като горепосочените цел и е с осигуре-
но финансиране в размер на 898 714.15 лв.

Подписани и стартирали проекти  
през 2018 година:

- Може би, най-големият успех в направление „Про-
екти“ е реализирането на проект „Местна инициативна 
група Балчик - Генерал Тошево“. В рамките на проекта, на 
20 април 2018 между Сдружение „Местна инициативна 
група Балчик - Генерал Тошево“ и Управляващите орга-
ни на „Програ-
ма за развитие 
на селските 
райони“ 2014 
- 2020, Опе-
ративна про-
грама „Ино-
вации и кон-
к у р е н то с п о -
собност“ 2014 
- 2020 и Опе-
ративна про-
грама „Разви-
тие на човеш-
ките ресурси“ 
2014 -2020 се 
договори фи-
нансов ресурс 
в размер на 6 
375 908 лв., за 
местни бене-
фициенти - ма-
лък и среден 
бизнес, непра-
в и тел с т в е н и 
организации, 
администра -
тивни структури. В тази сума не са включени средства-
та за управление на проект „Местна инициативна група 
Балчик - Генерал Тошево“, които възлизат на 977 900 лв.

- По Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ се изпълнява проект „Нови възможности за зае-
тост в зелената система и благоустройство на община Ге-
нерал Тошево“. Целта на проекта е социално включване 
и професионална интеграция на уязвими групи безра-
ботни до 22 лица, чрез осигуряване на защитена заетост 
в ново общинско социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство на Община Генерал Тошево. Средства-
та за обезпечаване на проекта са 199 841, 60 лв.;

- Проект „Развитие на туристическия потенциал, опазва-
не и популяризиране на общото наследство” с водещ парт-
ньор - Община Генерал Тошево и партньор - община Мур-
фатлар. Той включва ремонтиране на две читалищни сгра-
ди - в с. Кардам и с. Спасово и обновяване на простран-
ството пред Исторически музей. От общо 2 444 553,23лв 
за Община Генерал Тошево са предвидени 1 251 623,54 лв; 

- Община Генерал Тошево вече осигури работа на 27 
жители за 24 месеца с ТЕЛК решения от района по про-
ект „Обучения и заетост“, Компонент II на Агенция по зае-

тостта към Министерство на труда и социалната политика. 
Целта на мярката е интегриране на неактивни и безработ-
ни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г., реги-
стрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по зае-
тостта. Стойността на проектното начинание е 360 000 лв.;

- Чрез регионалното министерство бяха осигурени 257 
504 лв. финансиране от националния бюджет за проект 
„Рехабилитация на водопровод - Помпена станция Ма-
лина до водоем 300 м3 - Генерал Тошево“, с обща дължи-
на 7 020 метра. Проектът ще се изпълни през настояща-
та 2019 година;

- Един от най-големите и дългоочаквани проекти, кои-
то Общината изпълнява е „Рехабилитация на част от во-
допроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люля-
ково, община Генерал Тошево”. Той се реализира по Под-
мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаб инфраструктура“ по Програма за развитие на сел-
ските райони 2014-2020“. Сумата за финансиране от стра-
на на Европейските структурни фондове е 4 150 120,04 
лв. Със средствата ще бъде подновена ВиК инфраструкту-
ра с обща дължина 17 466,24 л.м. (линейни метра) и по-

ложена асфал-
това настилка 
върху 59 365, 
97 кв.м. улич-
на мрежа.; 

- С допълни-
телно спора-
зумение от 23. 
10. 2018 годи-
на се удължи 
срокът за ре-
ализация на 
проект „Заед-
но можем да 
продължим” 
по Оператив-
на програма 
„Развитие на 
човешките ре-
сурси“, включ-
ващ Услуги за 
деца от 0 до 3 
г и от 3 до 7 г.. 
и техните ро-
дители. Сума-
та, с която ще 
се финансират 

дейностите, заложени в допълнителното споразумение 
възлиза на 93 137, 62 лв.

- В рамките на инициативата на Европейската коми-
сия WiFi4ЕU Община Генерал Тошево спечели проект за 
изграждане на 10 точки за безжичен интернет на обща 
стойност 15 хил. евро. Проектът ще се реализира в след-
ващите 18 месеца;

- След отправено проектно предложение Община Ге-
нерал Тошево бе одобрена да закупи интерактивни дис-
плеи и 10 инчови таблети за нуждите на трите детски гра-
дини в града и ЦПЛР - Център за работа с деца, за бли-
зо 30 000 лв. Средствата за иновативното оборудване са 
осигурени от Националната програма „Информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на пре-
дучилищното и училищното образование“ към Минис-
терството на образованието и науката;

- През изминалата година Община Генерал Тошево 
системно работи по проекти за субсидирана заетост с 
национално финансиране. Тези програми са единстве-
ния механизъм, с който местната администрация може 
да влияе на пазара на труда чрез откриване на нови ра-
ботни места, основно за младежи до 29 години и хора 

Кметът Валентин Димитров подписа в гр. Кълъраш поредния договор за проект по 
Програма INTERREG V-A 2014-2020

Монтира се ново енергоспестяващо  осветление по 
главната улица в града

Откри се ремонтирания клуб на пенсионера в с. Красен



щинска администрация Генерал Тошево на стойност 586 
798лв. 

2) по проект BG 16RFOP001-2.001-0157-C01 „Енергийно 
обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр.Ген.
Тошево, на стойност - 377 065лв. Обхват на инвестицията: 

- Жилищен блок на ул.”Опълченска” № 26;
- Едропанелен Жили-

щен блок, ул.”Ал.Дими-
тров” №2, №4;

Едропанелен Жилищен 
блок на ул.”Ал.Димитров” 
№2 и №4 бяха започнати 
през 2017г. и през 2018г. 
енергийното обновява-
не приключи. Ремонтни-
те дейности по жилищен 
блок на ул.”Опълченска” 
№ 26 се очаква да при-
ключат до лятото на след-
ващата година.

3) по проект BG 
16RFOP001-2.001-0158-C01 
„Енергийно обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради в гр.Ген.Тошево, на 
стойност - 559 120лв. Об-
хват на инвестицията:

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

- Едропанелен Жили-
щен блок на ул.”В.Апри-
лов” №27;

- Едропанелен Жили-
щен блок на ул.”П.Евти-
мий” №2;

Проектът е напълно реа-
лизиран.

Обща стойност на трите 
проекта за енергийно об-
новяване е 4 157 339.82лв.

V.Общинска пътна мре-
жа 

През 2018г. беше въз-
ложена обществена по-
ръчка с предмет „Реха-
билитация на пътища по 
проект „Повишаване дос-
тъпа до TEN-T в гранич-
на зона Негру Вода-Гене-
рал Тошево”(„Increasing 
accessibility to the TEN-
T in the border area 
Negru Voda-General 
Toshevo,)15.1.1.019, Дого-
вор №27989/09.03.2017 
год. по програма INTERREG 
V-А Румъния-България 
2014-2020 по обособени 
позиции, както следва: 

- Обособена позиция № 
1 „Рехабилитация на път 
DOB-3032 „( ІІ-29 „Добрич 
- Ген.Тошево ) - Дъбовик“ 
от км 0+000 до км 4+500 и 
рехабилитация на улична 
настилка и тротоари по улица „Десета“, вход село Равнец 
от км 0+450, центъра на село Дъбовик с L = 4,553 км.”, ка-
то строителните дейности започнаха през годината и се 
очаква да приключат през 2019г.

- Обособена позиция №2 „Рехабилитация на път DOB-
1047 ( ІІІ-296 „Ген.Тошево - Каварна ), Василево - Балкан-

ци от км 0+000 до км 3+900 и рехабилитация на улична 
настилка и тротоари по улица „Втора“ и „Четвърта“ на се-
ло Василево с L = 3,93278 км.”, има открита строителна 
площадка, определена линия и ниво.

Стойността на поръчката за изпълнение е 4 318 836лв. 
За зимно поддържане на общинската пътна и улична 

мрежа на територията на 
общината е сключен до-
говор с „Пътно строител-
ство” АД -гр. Добрич. По-
чистени са общински-
те пътища от саморасли-
те храсти и издънките на 
дървета, повдигнати са 
короните на дърветата по 
общинските пътища Пле-
нимир-Петлешково, път за 
село Йовково, граница об-
щина Добричка- Дъбовик- 
Пчеларово, пътя за село 
Писарово и други.

VІ. Инфраструктурни 
обекти

През 2018г. са изразхо-
дени средства на стойност 
195 000лв. за изграждане 
на отоплителна, охлади-
телна и климатична сис-
тема в общинска адми-
нистрация гр. Генерал То-
шево и отоплителна ин-
сталация и газифициране 
общинска сграда по ул. 
„Дружба”.

В с. Росен се изгради 
водосток на стойност 32 
826лв.

За нуждите на децата се 
изгради нова детска пло-
щадка върху изградени 
бетонови основи с проти-
воударна настилка, обез-
опасени с цветни оградки 
и с монтирани на тях пей-
ки и кошчета за отпадъци 
по ул. „Велико Маринов” 
в гр. Генерал Тошево за 9 
400лв. и поставени детски 
уреди за 5 000 лв. В 9 се-
ла от общината бяха мон-
тирани съоръжения за иг-
ра на стойност 15 000 лв. 

Също така се изгради па-
метна плоча на загинали-
те във войните жители на 
с. Спасово и с.Пчеларово, 
Бюст- паметник на Васил 
Левски в гр. Генерал Тоше-
во, паметник на загинали-
те във войните в гр. Гене-
рал Тошево, ремонт на па-
метник на Крилото в гр. 
Генерал Тошево, както и 
подходящо оформление 
на зелените площи край 

него. 
Заделени бяха средства за проектиране на нови обек-

ти, с които Общината да кандидатства за финансиране от 
национални и европейски прорами.

VІІ. Подобряване състоянието на зелените системи в 
населените места на Общината

благоустройствени мероприятия, озеленяване и др., по 
списъка за капиталовите разходи от собствени средства, 
както следва:

І.Основни и текущи ремонти на сгради общинска соб-
ственост:

През настоящата година са изпълнени ремонтни дей-
ности в кметствата на 
следните населени места: 
кметство с. Градини, кмет-
ство с. Дъбовик, кметство 
с. Къпиново и сградата на 
Общинска администрация 
град Генерал Тошево. Дей-
ностите са свързани с по-
добряване на санитарно-
битовите условия, ремонт 
на ел.инсталации и под-
мяна осветителни тела, 
подмяна на дограми, вра-
ти, настилки, бояджийски 
работи и други с цел оси-
гуряване на нормалната 
експлоатация на съответ-
ните сгради от служители 
и граждани на Общината. 
Изпълнени са ремонти в 
НЧ „Наука 1940”с.Зограф, 
НЧ „Васил Левски 2007” с. 
Сноп, НЧ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, с.Пчеларово, НЧ 
„Иван Вазов” кв.Пастир, 
НЧ „Христо Ботев” с. Жи-
тен, НЧ с.Люляково включ-
ващи ремонт на стълбища, 
подмяна на дограма, боя-
джийски работи, подмяна 
осветителни тела, подмя-
на настилки и други.

Общата стойност на 
строително-монтажни-
те работи и оборудване е 
302 843 лв.

ІІ.Обекти в направле-
ние „Образование”

Ремонт на чакалня за 
учениците в с. Снягово

В Ученическото общежи-
тие в град Генерал Тоше-
во е изпълнено освежава-
не на стаите и коридорите 
на третия етаж, подмяна 
на осветителни тела и др. 
на стойност 22 817лв и об-
завеждане на всички стаи 
с нови мебели, заедно с 
оборудване на два кухнен-
ски блока за 12 000 лв. 

С 50 000 лв., общински 
средства, бе изцяло об-
новен и обзаведен уче-
ническия стол в ОУ „Хрис-
то Смирненски“, така че да 
бъде използван от всички 
ученици в Генерал Тошево.

ІІІ.Обекти социално 
подпомагане и здравеопазване

В това направление през 2018г. е ремонтиран пенси-
онерския клуб с. Красен, на стойност 14 200лв, както и 
здравната служба селото за 17 500 лв.

ІV.Обекти „Благоустройство и комунално стопанство”
Една от най - значимите по обем позиции е в размер 

на 3 815 090 лв. и включва обекти от техническа инфра-
структура, обекти подобряващи безопасността на дви-
жението и такива, свързани с енергийно обновяване на 
многофамилни жилищни и обществени сгради в град Ге-
нерал Тошево. 

Община Генерал Тошево и ВиК АД гр. Добрич съвмест-
но изпълниха “Рехабили-
тация на магистрален во-
допровод ул.“Пирин Пла-
нина“ гр.Генерал Тошево в 
участъка от ул. „Дочо Ми-
хайлов” до ул. „Княз Ба-
тенберг”” с цел подобря-
ване водоснабдяването на 
града и намаляване загу-
бите на питейна вода.

По уличната мрежа на 
град Генерал Тошево бе-
ше изпълнен основен ре-
монт на улици ул. „Алек-
сандър Гичев”; ул. „Йор-
дан Йовков“; ул.“ Васил 
Левски“; ул.“Антон Стра-
шимиров“; ул.“Огоста“; 
ул.“Тунджа“ и ул.“Пирин 
Планина“ включващ ас-
фалтиране на улиците, по-
лагане на хоризонтална и 
вертикална маркировка. 
Също така беше извършен 
ремонт на тротоари по ул. 
„Д.Благоев” и ул. „Трети 
март”, ремонт на паркинг 
ул. „Трети март” (паркинга 
пред болницата).

В село Кардам е изпъл-
нен цялостен ремонт на 
площада пред кметство-
то, включващо подмяна на 
бетонни плочки, ново пар-
ково осветление и подмя-
на на пейки. Пешеходна-
та алея в селото е ремон-
тирана и осветлението е 
подменено. 

Общия размер на изра-
зходените средства е 521 
080лв.

Извърши се доставка 
и монтаж на автоспирка 
пред СУ «Н.Й.Вапцаров» 
гр. Генерал Тошево. 

Извършена беше подмя-
на на уличното осветление 
по улиците „Димитър Бла-
гоев”, „Трети март” и част 
от улиците „Г.С.Раковски” 
и „Васил Априлов” с енер-
госпестяващи лед лапми.

Обектите за енергий-
но обновяване на мно-
гофамилни жилищни и 
обществени сгради, чи-
ито проекти бяха одо-
брени по процедура BG 

16RFOP001-2.001 «ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИ-
ФЕРНИТЕ РАЙОНИ» и започнати през 2017г., продължиха 
изпълнението си през 2018г., както следва:

1) по проект BG 16RFOP001-2.001-0090-C01 „Енергий-
но обновяване на обществени сгради в гр.Ген.Тошево” - 
изпълнено е енергийно обновяване на сградата на об-

Постепенно се променя облика на уличната мрежа в града

Новият магистрален водопровод по ул. Пирин

Улица Пирин преди подмяната на водопровода и 
новата настилка

Положи се нови настилка по редица тротоарни алеи в града

Ремонтиран е площадът пред кметството  в с. Кардам

Продължи мащабната политика по газифициране на 
битовите домакинства



1) Поддръжка, опазване и реконструкция на паркове, 
градини и улично озеленяване.

Дейността „поддържане” е непрекъснат процес, оси-
гуряващ необходимите условия за функционирането на 
зелената система - валиране на зелените площи, косене, 
поливане и подхранване с комбинирани минерални то-
рове.

На територията на града периодично се почистват 
тревните площи, цветните лехи по улиците и паркове-
те от плевели, паднали листа и сухи клони. Застарява-
щите храсти се подмладяват, а другите се поддържат и 
оформят чрез резитба /по булевардите, междублокови-
те пространства, парковете, улиците „Д. Благоев”, ”Трети 
март”, „Г. С. Раковски”, „Дружба” и ”В. Априлов”/. След 
всяка коситба на тревните площи, засадената в тях де-
коративна растителност 
- туи, ели, албиции и юки 
се окантват. В началото на 
зимния период, за пред-
пазване от снеговете ня-
кои от дървесните видове 
се овързват с корда, а дру-
ги със зебло. 

През пролетта за про-
чистване от плевели сво-
бодните терени се трети-
рат с препарати - гробищ-
ни паркове, общински пъ-
тища, тротоари и паркови 
алеи. 

Извърши се двукратна 
обработка- дезакаризация 
и дезинсекция на общин-
ските зелени площи, а ля-
тото се обработват храсти-
те и цветята нападнати от 
вредители.

Оформя се храстова-
та растителност по улици 
и булеварди в гр. Генерал 
Тошево и селата. Поддър-
жат се структурните еле-
менти на дървесната рас-
тителност в населените 
места на общината и по 
общинските пътища. В та-
зи връзка през 2018 г. са 
издадени 45 бр. запове-
ди за оформяне, окастря-
не или премахване на суха 
декоративна растителност 
на територията на общи-
ната. Функционира въве-
дената през 2017 год. сис-
тема за електронно изда-
ване на превозни билети 
при превоз на получения 
дървен материал или дърва за огрев, след издадените 
разрешителни.

За зацветяването в града се подготвя разсад от собст-
вен неотопляем разсадник. Всяка есен площите в раз-
садника се наторяват с оборска тор и се окопават като 
се подготвят за засяване семената на летните цветя. Пра-
вят се парници покрити с полиетилен, тъй като семена-
та се засяват през месец март. Този процес се повтаря и 
през месец юли, когато се засяват семената за пролет-
ните цветя. 80% от разсада, който ползваме е собствено 
производство. Цветята и храстите, които изискват по-спе-
цифични условия при производство се доставят от други 
разсадници. Такива са част от едноцветните виоли, но-
ви видове цветя, сакъсчета и каскадни петунии, които за-

саждаме в саксии и поставяме на специални конструк-
ции по стълбовете на централните улици.

Освен изграждането на нови обекти, работниците по 
оперативна програма „РЧР” и регионална праграма, как-
то и заработващите социалните си помощи, извършват 
и текуща дейност, а именно: периодично почистване на 
тревните площи и цветните лехи по улиците и парковете 
от отпадъци, плевели, паднали листа и клони.

В Централен градски парк, изработената и монтирана 
от спомоществуватели в града новата питейна фонтанка 
на централната алея в парка в гр. Генерал Тошево се под-
държа в изправност. Подмениха се всички начупени дър-
вени части на пейките от парковото обзавеждане. 

През 2018 год. се извърши подмяна на изсъхналата 
растителност /туи/ на една от главните алеи в Централен 

градски парк- гр. Генерал 
Тошево, както и следните 
обекти в града по ул. „Ва-
сил Априлов”, ул. „Друж-
ба”, ул. „Г. С. Раковски”, 
цъфтящи многогодишни 
растения на входа и из-
хода на града, дървета и 
храсти в парка.

2) Благоустрояване и 
озеленяване на междуб-
локови пространства, учи-
лищни дворове и др. об-
ществени територии

През 2018 год. е подо-
брена градската среда на 
междублоковите прос-
транства, чрез изгражда-
не на паркинги и подходи, 
подходящо оформяне на 
градинки и озеленяване в 
гр. Генерал Тошево, наред 
с това и периодично се из-
вършва опресняване на 
маркировката на паркин-
ги, улични платна и пеше-
ходни пътеки. Извършен е 
ремонт на паркинг по ул. 
«Трети март» гр. Генерал 
Тошево.

Извършено е благоус-
трояване и озеленяване 
на междублокови прос-
транства, училищни дво-
рове. Косят се и се под-
държат тревните площи 
на благоустроените прос-
транства, както и по ули-
ци, паркове, детски пло-
щадки и дворове.

За подобряване на 
спортната инфраструктура 

на територията на община Генерал Тошево и осигурява-
не на по-добри възможности за развитие на физическо 
възпитание и спорт от всички жители на общината, се из-
вършва поддръжка на съществуващите спортни площад-
ки със съоръжения в Централен градски парк гр. Генерал 
Тошево.

Извърши се ремонт на оградата на гробищния парк в с. 
Малина, както и доставка на контейнери за обредни ри-
туали там и в. Писарово. 

Оформени бяха нови паркови композиции от храсто-
ва и дървесна растителност в западната част на Центра-
лен градски парк пред реституираните складове за изо-
лиране на парка от шум, прахови емисии и димни газове 
от автомобилите, преминаващи по бул. «Добри Орлов», 

гр. Генерал Тошево.
На двата входа на гр. Генерал Тошево по път ІІ 29 в из-

градените цветарници в стар стил с керемиди се зацве-
тиха с цъфтящи растения.

През годината бяха проведени залесителни кампании. 
Попълниха се всички места, където дръвчетата бяха из-
съхнали на всички детски площадки, както и засаждане 
на нови дървета и храсти в Централен градски парк, дет-
ски площадки и междублокови пространства. 

За възстановяване на полезащитните пояси Държавно 
лесничейство- Генерал Тошево системно извършват за-
лесителни мероприятия на мястото на изсечените пояси.

3) Превенция на пожари, наводнения. Борба с ерози-
ята /почистване и корекция на дерета, възстановяване 
на полезащитните пояси, забрана за опалване на стър-
нищата/

В общината целогодиш-
но се предприемат мер-
ки за предотвратяването 
на горските пожари, както 
от общинска администра-
ция, така и от Държавно 
лесничейство и с помощта 
на дирекция ПБЗН. Сфор-
мират се групи за добро-
волно гасене на пожари в 
населените места на тери-
торията на общината.

Периодично на терито-
рията на общината се из-
вършва почистване на де-
ретата с цел осигуряване 
тяхната проводимост и съ-
ответно намаляване въз-
можностите за затлачва-
не, които биха довели до 
наводнения. Ежегодно от 
междуведомствена ко-
мисия се извършва оглед 
проводимостта на дерета-
та. Почистват се и се въз-
становяват нарушени те-
рени на територията на 
общината. 

Извършено е частично 
почистване и възстановя-
ване профила на корито-
то на дерето в с. Пресе-
ленци, с. Калина, цялост-
но почистване коритото 
на деретата в с. Люляко-
во, Сноп, Градини и с. Спа-
сово. В с. Кардам и за оси-
гуряване проводимостта 
на река Красенска, в с. Из-
ворово и с. Красен, е нае-
та фирма с техника за из-
вършването на тези дейности. 

VІІІ. Изпълнение на „Програмата за опазване на окол-
ната среда на Община Генерал Тошево” за 2018 година.

1) Подобряване качеството на атмосферния въздух
Контролиране на различните видове замърсители 

емитирани от основните източници на замърсяване на 
атмосферния въздух /промишленост, автомобилния 
транспорт и битовия сектор/

Контрол на източниците на замърсяване на атмосфер-
ния въздух на територията на общината се извършва от 
РИОСВ-гр. Варна и РЗИ-Добрич. Фирмите, които замър-
сяват наднормено въздуха превеждат ежемесечно сред-
ствата за наложените им санкции, като част от тях постъп-
ват в общината и се разходват само за проекти и дейнос-

ти по опазване на околната среда. 
Изпълнява се Плана за устойчиво енергийно развитие 

на община Генерал Тошево. В тази насока работи общи-
ната, като през 2018 година биоразградимите отпадъци 
от контейнери за разделно събиране на биоотпадъците, 
се извозват на Регионалното депо- с. Стожер за правил-
ното им обезвреждане, за да не замърсяват атмосфер-
ния въздух. За 2018 година количеството на разделно съ-
браните в кафявите контейнери биоразградими /зелени/ 
отпадъци, извозени на Регионалното депо от сметосъби-
ращата фирма, достигна 428 тона. Наред с това допъл-
нително на Регионалното депо от общия поток битов от-
падък е отделена биофракция от приблизително 1700 т., 
която е насочена за преработката й в компост. 

2) Поддържане на системата за организирано събира-
не и извозване на отпадъ-
ците на територията на об-
щината 

Събирането и извозва-
нето на битовите отпадъ-
ци на територията на об-
щина Генерал Тошево се 
извършва съгласно всич-
ки нормативни изисква-
ния на екологичното зако-
нодателство.

На територията на ця-
лата община има въведе-
на система за организира-
но сметосъбиране и сме-
тоизвозване, изпълнява-
на от избрана по реда на 
ЗОП фирма, след проведе-
на открита процедура. Съ-
бирането на битовите от-
падъци се извършва със 
специализирани сметоиз-
возващи автомобили с ЕВ-
РО стандарт и общ поле-
зен обем над 20 куб. м. В 
град Генерал Тошево съдо-
ве за съхранение на твър-
ди битови отпадъци са с 
различен обем- контей-
нери тип „Бобър” с вмес-
тимост 1,1 м3 - 150 броя, 
кофи тип „Мева” с вмес-
тимост 120 л - 2400 бр. и 
240 л.- 60 бр., и се извоз-
ват съгласно график, като 
за града сметосъбирането 
се извършва ежеседмично 
от четири района, в дните 
от понеделник до четвър-
тък, а в петък от м. Май до 
м. Ноември се събират би-
оразградими отпадъци от 

70 бр. кафяви контейнери. Събирането на отпадъците в 
централна градска част от 50 бр. контейнери тип „Бобър” 
с вместимост 1,1 м3 за ТБО се дублира ежеседмично. 

Честотата на събиране на ТБО за селата в Община Ге-
нерал Тошево е 26 пъти годишно /през седмица/ от общо 
660 бр. 1,1 м3 контейнери тип „Бобър” от петък до неде-
ля от шест направления.

Подменени през 2018 год. са над 10 бр. повредени и 
амортизирани контейнери тип „Бобър” на територията 
на общината. Доставени са контейнери на всички фирми 
избрали заплащането на такса смет на база количество 
през отчетния период. 

На територията на града продължава изграждането на 
стационарни площадки за разполагане на контейнери-

Нова площадка на ул. Велико Маринов радва малчуганите

В Спасово се откри плоча на загиналите воини във войните за 
национално обединение

Закупи се специализирано оборудване за почистване на трев-
ните площи по общинските пътища

Най-мащабната акция по почистване в рамките нациналната 
инициатива на БТВ се проведе през 2018 година



те, с цел игнориране на проблемите със своеволното им 
преместване от гражданите. 

Подменени са над 10 бр. от уличните кошчета, разпо-
ложени на териториите за обществено ползване в града. 
Всички останали кошчета са боядисани с цел предотвра-
тяване на корозията.

4) Закриване и рекултивация на общинското депо за 
неопасни отпадъци на територията на общината

За закриване на общинското депо за ТБО има изготвен 
проект за „Закриване и рекултивация на общинско де-
по за неопасни отпадъци след кв. Пастир, Генерал Тоше-
во“ на стойност 1, 5 млн. лв., който след актуализация е 
представен за одобрение и финансиране от ПУДООС към 
МОСВ съгласно Постановление No 209 от 20 август 2009 
г. за осигуряване на финансиране за изграждането на ре-
гионални системи за управление на битовите отпадъци, 
на регионалните съоръжения за предварително третира-
не на битовите отпадъци и за закриването на общински 
депа за битови отпадъци. С реализацията на проекта ще 
се извърши техническа рекултивация /прибутване и уп-
лътняване на отпадъците, вертикална планировка, горен 
изолиращ екран, газов дренаж с газови прозорци, запръ-
стяване/ и биологична рекултивация на депото /хумусен 
пласт с тревни смески и озеленяване с храсти на скатове-
те на депото/.

5)Екологосъобразно управление на отпадъците 
Актуализиране на местната нормативна уредба за уп-

равление на отпадъците
За синхронизиране на местната нормативна уредба с 

приетите нови законови актове в България през 2018 год. 
се актуализират наредбите на общината. Към Общински 
съвет- град Генерал Тошево има сформирана постоянна 
комисия по “Селско стопанство, гори и екология”, коя-
то разглежда и обсъжда всички предложения свързани 
с управлението на отпадъците и опазването на околната 
среда, преди вземането на окончателни решения от Об-
щински съвет. 

Във връзка със спазването на Закона за управление 
на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и 
разработените нормативни актове на общината, целого-
дишно се извършват проверки по изпълнението им, как-
то от общински служители, кметове, така и съвместно с 
полиция, РИОСВ- Варна, Агенция по безопасност на хра-
ните, РЗИ. Периодично се извършват проверки за нали-
чие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при 
констатиране на замърсявания се предприемат своевре-
менни действия за почистване на замърсените площи. 

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

За всички констатирани нарушения на общинските на-
редби, упълномощени общински служители дават пред-
писания на нарушителите, със срок за отстранявяне на 
нередностите, като за 2018 год. са дадени над 180 бр. 
предписания, от които по- голяма част са изпълнени, а за 
неизпълнените са съставени актове за установяване на 
административни нарушения.

В сферата на отдел  
„СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

Водещ документ за дейността на отдел „Собственост 
и стопански дейности” и през изминалата 2018г. е Го-
дишната програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост, приета с Решение 1-6 от 
01.02.2018 г. на Общинския съвет в Генерал Тошево и до-
пълвана с решения през годината. Във връзка с управле-
нието и разпореждането с общинско имущество са изгот-
вени докладни за вземане на решения от Общинския съ-
вет относно разпоредителни сделки с общински имоти 
по реда на ЗОС, отдаване под наем на имоти общинска 

собственост, прекратяване на съсобственост. През годи-
ната за изпълнение на програмата са провеждани реди-
ца процедури по придобиване, отдаване под наем и раз-
пореждане с общински имоти.

През 2018г. продължи процесът по съставяне на акто-
ве за недвижими имоти-общинска собственост. Съставе-
ни са 27 бр. актове за общинска собственост на основа-
ние заповеди за деактуване на Областния управител на 
Област Добрич, на основание чл.59 от ЗОС (след измене-
ния по регулационните планове на населените места), за 
неактувани общински имоти, в т.ч и за земеделски имо-
ти по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

За изпълнение на взети решения на Общински съвет, 
през годината са проведени 2 публични търга с явно над-
даване и един публично оповестен конкурс за отдава-
не под наем и продажба на общинско имущество. След-
ствие на проведените процедури се сключиха 15 догово-
ра за отдаване под наем на общински нежилищни поме-
щения и терени.

Съгласно Закона за политическите партии през година-
та е сключени договор за наем за помещения- общин-
ска собственост, необходими за работата на политическа 
партия „Воля“ 

След решение на Общински съвет е сключени договор 
за предоставяне под наем на лекарски кабинет, общин-
ска собственост.

През годината са проведени четири броя заседания на 
местната Комисията по жилищно настаняване и картоте-
киране, в резултат на което се сключиха 11 нови догово-
ри за отдаване под наем на общински жилищни имоти, 
съгласно Наредбата за реда и условията за установява-
не на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпо-
реждане с жилища от общинския жилищен фонд. След 
решения на Общински съвет е сключен договор за уч-
редено възмездно право на ползване за настаняване на 
пчелин.

След решение на Общински съвет е учредно безвъз-
мездно право на строеж за изграждане на параклис в с. 
Писарово.

През 2018г., съгласно Закона за общинска собстве-
ност и Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество и в изпълнения 
на решиния на Обшински съвет са реализирани 4 сдел-
ки, представляващи продажба на недвижими имоти. 
Подробна информация за разпоредителните действия 
се публикува в Публичен регистър за разпоредителни-
те сделки с имоти - общинска собственост през 2018г. на 
Община Генерал Тошево, съставен съгласно изисквания-
та на чл.41 ал.4 от ЗОС и публикуван на интернет страни-
цата на Община Генерал Тошево. 

В отдела са заверени 45 молби-декларации на граж-
дани за снабдяване с документ за собственост върху не-
движими имоти по реда на обстоятелствената проверка.

Издадени са 50 удостоверения на граждани и фирми 
за това, има ли съставени актове за общинска собстве-
ност за прилежащите площи към сгради в стопанските 
дворове на бившите ТКЗС, има ли постъпили заявления 
за реституционни претенции.

Управлението на земи от общински поземлен фонд 
през годината се извършваше съгласно Наредбата за ре-
да за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество.

В изпълнения на решения на Обшински съвет през 
2018г. са преведени 6 тръжни процедури за отдаване 
под наем на земи от ОПФ за една или пет стопански годи-
ни. Отдадени са 11 225,039 дка земеделска земя, от кои-
то 293,451 дка за срок от 5 години и се сключиха 46 броя 
договори за наем, като средната цена при едногодишни-
те договори под наем е 120лв/дка.

През годината, след Решение на Общински съвет, Об-
щина Генерал Тошево предостави под наем за стопан-

ската 2018-2019 година, имоти-полски пътища в размер 
2 580 дка, включени в заповед по чл.37 ал.4 от ЗСПЗЗ на 
директора на Областна дирекция „Земеделие” по цени в 
размер на среднорентно плащане за съответното земли-
ще. В момента тече процедура по сключване на догово-
рите за наем. 

Съгласно разпоредбите на чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ, след 
Решение на Общински съвет за стопанска 2018-2019 го-
дина е проведена процедура по разпределение между 
правоимащите без провеждане на търг или конкурс на 
мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд на 
собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни регистрирани в Ин-
тегрираната информационна система на БАБХ, съобраз-
но броя и вида на регистрираните животни по цена, оп-
ределена от оценител на имоти, вписан в публичния ре-
гистър на Камарата на независимите оценители. Сключе-
ни бяха общо 14 договора и анекса за обща площ 4 136 
дка пасища, мери и ливади. Проведени са процедури по 
отдаване на останали свободни мери пасища и ливади 
чрез търг с тайно наддаване на собственици на пасищни 
животни, съгласно чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ, и чл.37и ал.14 
от ЗСПЗЗ на собственици на пасищни селскостопански 
животни и лица, които поемат задължение да ги поддър-
жат в добро земеделско и екологично състояние.Склю-
чен е 1 договор за наем.

През изминалата година 
са одобрени заявки за сво-
бодни работни места от 
Агенция по заетост, след-
ствие на което са назначе-
ни на срочен трудов дого-
вор в Община Генерал То-
шево 93 безработни лица, 
както следва:

- Национална програ-
ма „Старт на кариерата” - 
1 безработно лице с про-
дължителност на трудова-
та заетост 9 месеца;

- Проект „Нова възмож-
ност за младежка зае-
тост“- 1 безработно лице 
с продължителност на тру-
довата заетост 6 месеца;

- Регионална програма 
за заетост и обучение - 9 
броя безработни лица с продължителност на трудовата 
заетост 6 месеца

- Проект „Надграждане чрез нови възможности за обу-
чение и заетост“ - 3 броя безработни лица с продължи-
телност на трудовата заетост 3 месеца;

- Национална програма за заетост и обучение на хора с 
трайни увреждания- 1 безработно лице с продължител-
ност на трудовата заетост 24 месеца;

- Проект „Обучение и заетост”- неактивни и безработ-
ни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години - 
27 броя безработни лица с продължителност на трудова-
та заетост 24 месеца;

Проект „Работа ”- наети 51 безработни лица, основно 
за работа по селата, с продължителност на трудовата за-
етост 12 месеца;

Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, през го-
дината са категоризирани 8 обекта , извършващи турис-
тическа дейност на територията на общината. В изпъл-
нение разпоредбите на Наредба за организацията на 
търговската дейност на територията на община Генерал 
Тошево са издадени 29 броя уведомления за разкрити 
нови търговски обекти на територията на общината, 8 
бр. заповеди за удължено работно време на туристиче-
ски обекти, извършващи дейност на територията на гра-

да. Съгласно изискванията на Закона за автомобилните 
превози са издадени 6 броя разрешения за извършване 
на таксиметров превоз.

През изминалата година, съгласно чл. 99 А от Закона за 
движение по пътищата са издадени 43 бр. карти за пар-
киране на хора с трайни увреждания, жители на терито-
рията на общината.

През 2018 година са изготвени 9 броя становища за ре-
гистрация на животновъден обект на основание чл.137 
от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

През годината се проведе процедура за избор на из-
пълнител за извършване на обществен превоз на пътни-
ци по автобусни линии от републиканска, областна и об-
щинска транспортна схема, съгласно утвърдени марш-
рутни разписания на Община Генерал Тошево. Сключе-
ни са договори за извършване на обществен транспорт 
на пътници по общинската, областната и републиканска-
та транспортна схема. Проведена е процедура за дос-
тавка на 63 броя абонаментни карти за междуселищен 
транспорт по маршрутни разписания по линии от общин-
ска и областна транспортна схема. Абонаментните карти 
са безплатни и се използват от лица, които са навършили 
възраст за прослужено време и стаж или лица с трайна 
намалена работоспособност. По този начин Община Ге-
нерал Тошево разшири обхвата на социално значимите 

дейности, които подкре-
пя, и осигури достъп на хо-
рата в затруднено матери-
ално положение до услу-
гите (здравни, социални, 
битови), предлагани в об-
щинския център. 

Във връзка с ПМС № 
322/2017 г. на Минис-
терски съвет е проведе-
на процедура за избор на 
изпълнител за дейности 
по доставка на хляб и ос-
новни хранителни проду-
кти в малките селища на 
община Генерал Тошево и 
са сключени 5 броя дого-
вори.

През отчетната година, 
след решение на Общин-
ски съвет, бе увеличен 
капитала на акционерно 

дружество „Добруджа газ“АД чрез внасяне на парична 
вноска на стойност 78 000 лева, за целево изразходване. 
В случая, със средствата се обезпечи разширяването на 
газопреносната мрежа в града, за да достигне тя до по-
вече абонати.

В другото общинско дружество - Медицински център 
I, също бяха инвестирани значителни по обем средства 
от местната хазна. За подобряване материално-техние-
ската база и осигуряване на нормален работен процес в 
здравното заведение бе закупена апаратура за 27 750 лв. 
Допълнителни 5 300 лв. бяха преведени на дружеството 
за обезпечаване дейността на Лекарската консултативна 
комисия.

В сферата на отдел  
„ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ” 

1. Координация и контрол върху за движението на уче-
ниците в училищата и за движението на децата в детски-
те градини; ежедневно проследяване на посещаемостта 
в групите на детските градини; месечно обобщаване на 
справките за събраните такси в детските градини.

2. Провеждане на общински кръг на Ученически иг-
ри 2018 и организиране участието в областен и зонален 
кръг - м.февруари-м.май. 

Това остана от сондата край с. Рогозина след проведения 
референдум през 2017 година



3. Излъчване на представители на първостепенния 
разпоредител и участие в обществените съвети на об-
щинските училища и детски градини.

4. Организация и провеждане на ритуала за награж-
даване на Последно бебе на 2017 г. - Диана Ангело-
ва Илиева, родена на 30.12.2017 година, жителка на 
с.Петлешково и първото 
бебе на 2018 г. - Християн 
Петров Господинов, роден 
на 14.01.2018 година, жи-
тел на гр.Генерал Тошево.

5. Организация и финан-
сиране на мероприятия от 
общинския спортен кален-
дар за 2018 г.

6. Финансиране на 
спортната дейност, разви-
вана от спортните клубове 
на територията на Общи-
на Генерал Тошево съглас-
но Наредба за финансира-
не на СК .

7. Честване на Тодоров-
ден - организиране на тра-
диционните конни над-
бягвания и паркур. 

8. Организация и учас-
тие в плана за квалифи-
кация на директорите на 
детски градини - провеж-
дане на планирани откри-
ти практики.

9. Обезпечаване на 
здравното обслужване на 
всички училища и детски 
градини на територията 
на община Генерал Тоше-
во.

10. Осигуряване на пре-
воз с ученическите авто-
буси по утвърдени транс-
портни схеми за деца и 
ученици от 2-16 г.

11. Организация и ко-
ординиране на общински 
кръг на конкурс за детска 
рисунка „Мисия спасител” 
- м.април.

12. Съгласуване и коор-
диниране на проектите по 
129 ПМС за спорт и физи-
ческо развитие на децата 
в детските градини и учи-
лищата на територията на 
общината - м.април. 

13. Ден на младежкото 
самоуправление - 9 май.

14. Подкрепа и финан-
сиране на всички меро-
приятия от годишния ка-
лендар на ОбМС Генерал 
Тошево. 

15. Организация на дет-
ски градини и училища за 
подпомагане храненето 
на деца от подготвителни-
те групи и ученици от първи до четвърти клас. Разпреде-
ляне на средствата за подпомагане храненето на децата 
от подготвителните групи в детските градини и училища-
та и на учениците от І до ІV клас и отчитане изразходва-
нето им. - в началото на учебната година и началото на 

календарната година. 
16. Организиране на концерт, посветен на Междуна-

родния ден на ромите и във връзка с устойчивост по про-
ект „Искаме и можем” с участието на всички общински 
училища.

17. Подготовка и провеждане на срещата на общинско-
то ръководство с абитури-
ентите от випуск 2018 г. - 
м.май.

18. Организиране на 
тържествено награждава-
не на заслужили ученици 
и учители от Кмета на об-
щината - на 11 май 2018 г.

19. Провеждане на две 
смяни летен лагер Шабла 
за ученици от общинските 
училища - юни 2018.

20. Стартиране на лят-
на академия „Патиланци” 
- финансиране на всички 
планирани мероприятия - 
м.юни - м.юли.

21. Учебници и учеб-
ни помагала за учебна-
та 2018 - 2019 г. -заявки 
и получаване на учебни-
те помагала за ПГ за учеб-
ната 2019/2020 - м.април 
- м.юни, заявки и разпре-
деление на средствата по 
разпоредители с второсте-
пенни кредити.

22. Заявка и разпре-
деление на задължител-
на учебна документация 
за детски градини и об-
служващи звена за нова-
та учебна година - м.май- 
м.септември.

23. Организация и про-
веждане на концерт с 
участието на Дара за на-
чалото на учебната годи-
на по идея и покана на об-
щински младежки съвет

24. Подготовка и орга-
низация на доставката на 
твърдо гориво и промиш-
лен газьол за обекти на те-
риторията на общината - 
м.май - м.октомври.

25. Организация и кон-
трол по дезинсекция и де-
ратизация на детските гра-
дини в град Генерал Тоше-
во и прилежащите села .

26. Закупуване на но-
ви детски съоръжения за 
с.Писарово, с.Бежаново, 
с.Чернооково, с.Малина, 
с.Дъбовик, с.Пчеларово, 
с.Горица, с.Петлешково, 
ДГ с.Красен и изграждане 
на нова детска площадка 
на ул. „Велико Маринов“ в 

гр.Генерал Тошево.
27. Подготовка и откриване на учебната 2018/2019 год.
28. Организация и контрол по изготвяне на Списък-Об-

разец № 2 на детските градини за учебната 2018/2019 
г. и отразяване движението на деца в база данни през 

учебната година.
29. Организация, обобщаване и представяне в МОН на 

заявките на училищата, детските градини и ученическо 
общежитие по НП „Оптимизиране на вътрешната струк-
тура на училищата” - мярка „Оптимизиране вътрешната 
структура на училищата, самостоятелните общежития и 
детски градини”- м.март - м.ноември.

30. Организация и провеждане на ежегодния крос „Бу-
дители” - м.ноември.

31. Организация и участие в празниците на града.
32. Организация и провеждане на всички мероприятия 

от календарния план на Общински младежки съвет - фи-
нансиране и контрол.

33. Организация и финансиране на „Етно вечер - С Доб-
руджа в сърцето“ с участието на младежите от Общински 
младежки съвет и концерт 
на „4 magic“. 

34. Реализация и при-
ключване на проект по 
ИНТЕРРЕГ - LEARN - Слу-
шам, образовам се, дейст-
вам и чета в мрежа” в 
партньорство с три румън-
ски общини - Лумина, Ми-
хаил Кугълничану и общи-
на Овидиу, и от българска 
страна нашата община с 
община Каварна .

35. Реализация на про-
ект „Заедно можем да 
продължим” по ОП РЧР 
- услуги за ранно детско 
развитие- осигуряване на 
работна заетост на 12 ду-
ши по проекта.

36. Отбелязване на 1 де-
кември съвместно с мла-
дежите от ОбМС.

37. Закупуване на 3 ин-
терактивни дисплеи и 39 
таблети за трите градини 
в град Генерал Тошево и 
Център за подкрепа за ли-
чностно развитие - Център 
за работа с деца.

38. Организация и про-
веждане на благотвори-
телен коледен базар „Ко-
ледна магия за Дани“ с 
цел набиране на сред-
ства за лечението на мал-
кия Дани от гр.Добрич - 
набрана сума в размер на 
1764,78 лв.

39. Организиране и про-
веждане на ежегодно наг-
раждаване в класацията „Спортист и треньор на 2018 г.”

40. Активно участие и съдействие за обхват и задър-
жане на деца и ученици в задължителна училищна въз-
раст по Механизма за междуинституционално сътрудни-
чество съгласно Решение №373 от 02.07.2017 г. на Ми-
нистерски съвет - участие в екипите за обхват и издаване 
на актове и наказателни постановления съгласно Закона 
за предучилищно и училищно образование.

В сферата на отдел  
„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ“
В отдел „Социални дейности и Домашен социален пат-

ронаж” работят 19 служители. Най-всеобхватната соци-
ална услугата предоставяна в общността на територията 

на община Генерал Тошево е Домашен социален патро-
наж с капацитет 300 лица. 

Предоставят се следните видове услуги: доставка на 
храна по домовете; поддържане на лична и битова хиги-
ена; закупуване на хранителни продукти и вещи от пър-
ва необходимост; заплащане на ел. енергия, вода и те-
лефон, закупуване на лекарства; съдействие при снаб-
дяване с технически помощни средства; съдействие при 
изготвяне на документи за ТЕЛК, за настаняване в Дом; 
административни услуги; поддържане на социални кон-
такти и др.

През отчетният период ДСП е предостави социални ус-
луги в 29 населени места, като бяха включени селата Пи-
сарово, Йовково и Снягово.

Услугата е добре обезпечена с кухненско оборудване 
/на природен газ/ и пет 
броя специализирани леки 
автомобили за разнос на 
храна. През отчетният пе-
риод в стола на Домашен 
социален патронаж са про-
ведени 26 тъжни ритуала.

През настоящият отче-
тен период община Гене-
рал Тошево реализира со-
циалната услуга „Общест-
вена трапезария”, финан-
сирана от Фонд „Социална 
закрила”, на стойност 86 
652, 00 лева, за задово-
ляване на потребности-
те от топла безплатна хра-
на за 120 лица, за периода 
01.01.2018-31.12.2018 г. 
Назначен е работник кух-
ня, чиято брутна работна 
заплата и осигуровки са за 
сметка на общината. 

Община Генерал Тоше-
во има сключен Договор 
за изпълнение на про-
ект „Подкрепа за неза-
висим живот чрез „Цен-
тър за почасово предос-
тавяне на услуги в до-
машна среда - Генерал 
Тошево”, финансиран по 
Процедура за директ-
но предоставяне на без-
възмездна финансова по-
мощ BG05M9OP001-2.002 
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на 
стойност 499 499, 14 лева, 
който приключи работата 
по Проекта на 14.04.2018.
год.

Съгласно ПМС 332/2017 г. От 16.04.2018 до 31.12.2018. 
година и сключено Споразумението между АСП и Общи-
на Генерал Тошево на стойност 223 713,00 лв. продължи 
предоставянето на социалните услуги „Личен асистент”, 
„Социален асистент” и „Домашен помощник”. Потре-
бители на услугата „Домашен помощник” към края на 
2018г. са 94 лица, на услугата „Социален асистент” - 11 
лица и на услугата „Личен асистент” - 51 лица в общо 20 
населени места. За предоставяне на почасови социални 
услуги са сключени трудови договори с 30 - ЛА, 4 - СА и 
25- ДП. Услуги за социално включване се предоставят от 
социален работник, назначен в Център за почасово пре-
доставяне на услуги в домашна среда - Генерал Тошево. 

От 01.01.2018 година разкрития Център за обществена 
подкрепа, с капацитет 20 места получи финансиране ка-

По случай Деня на светите братя Кирил и Методий бяха 
наградени културни дейци от цялата община

Социалната политика е водещ приоритет за  
Общинска администрация

Денят на детето - 1 юни, отново събра най-малките жители 
на града на голямо празненство

Тържествено изпращане на Випуск 2018 от първокласниците

С концерт на Дара бе даден старт на учебната година



то държавно делегирана дейност. Услугата е с пълен ка-
пацитет. За поредна година в община Генерал Тошево се 
проведе кампания за набиране на средства за „Благотво-
рителна Коледа“. Бяха събрани 6 350, 00 лева и закупени 
трайни хранителни продукти за 6 130, 00 лв.; раздадени 
246 пакета на стойност 25 лв., на лица с минимални и ни-
ски доходи. Остатъкът от 220, 00 лв. се прехвърля за Бла-
готворителна Коледа 2019 год.

През 2018 год. община Генерал Тошево продължи да 
работи съвместно с Фондация „Лумос” - клон България. 
Предоставена беше ежемесечна супервизия на екипа 
на ЦОП от психолог.В община Генерал Тошево работят 
двама здравни медиатори - държавно делегирана дей-
ност, с цел подобряване достъпа на ромите до здрав-
ните и социалните служби, преодоляване на културни-
те бариери в общуването 
между ромските общно-
сти и медицинския персо-
нал по места, преодолява-
не на съществуващи дис-
криминационни нагласи в 
здравното обслужване на 
ромите по места, оптими-
зиране на провеждането 
на профилактични програ-
ми сред ромското населе-
ние, здравно образование 
на ромите и активна со-
циална работа в общност-
та. Същите бяха включени 
в екипите при издирване 
на деца, застрашени от от-
падане от училище и при 
връчване на администра-
тивни актове на родители 
на отсъстващи от учебни 
занятия деца.

В сферата на отдел  
„КУЛТУРА, 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И 
ИНТЕГРАЦИЯ”

При организацията на 
културната дейност на 
Община Генерал Тоше-
во през 2018, отдел “Кул-
тура, вероизповедания и 
интеграция” работи в тяс-
но взаимодействие с ос-
таналите отдели на Об-
щинска администрация и 
всички културни институти 
и неформални сдружения, 
осъществяващи дейност 
на територията на община 
Генерал Тошево в областта 
на културата: народни чи-
талища, Исторически музей, клубове на пенсионера, мо-
литвени и религиозни храмове и др. 

Съгласно чл.26а от Закона за народните читалища, 24-
те народни читалища, осъществяващи, те представиха 
в Общината предложения за своята дейност през годи-
ната. На тази основа бе изготвена Годишна програма за 
развитието на читалищната дейност в общината, приета 
от Общински съвет. За изпълнение на приетата програ-
ма бе извършено финансиране на читалищните дейнос-
ти, включено в общия размер на държавната и общинска 
субсидия за народните читалища, както и от предвидени 
в Културния календар на общината за 2018 г. допълни-
телни средства за най-значимите културни прояви. 

В изпълнение на Културен календар на Община Гене-

рал Тошево, през отчетния период се проведоха значими 
традиционни културни прояви: Добруджански фолкло-
рен събор „Богородица”, Общински фолклорен празник 
„Цветница”, Великденско добруджанско надсвирване, 
Еньовски събор на родовете и традициите „Край язовир 
Дрян”, Конкурс за млади изпълнители на народни пес-
ни и на кавал „Иван Георгиев”, Събор на преселниците от 
Северна Добруджа и Фестивал на руската песен „Улыбка“ 
в с. Дъбовик, Фестивал на шлагерната песен „Подари ми 
море” в к-с „Яница” - с. Крапец, Фолклорен събор „Гер-
гьовска люлка” в с. Изворово, Празник на хляба, житото 
и Добруджа в с. Спасово, Национален литературен кон-
курс за поетеси „Дора Габе“ /което тази година съвпадна 
с честване на 130 годишнина от рождението на поетеса-
та/, Национален фестивал на лавандулата, Първоаприл-

ски празници, Седмица на 
детската книга и изкуства-
та за деца, Регионален 
фестивал на детския тац 
„Бялата лястовица“, Нощ 
на музеите, Йовкови тър-
жества, Коледарски бла-
гослов и др. През година-
та в с. Красен се проведо-
ха за първи път още 2 нови 
прояви - Национален пле-
нер по живопис „Бялата 
лястовица“ и Фотопленер 
„Есенни хоризонти“.

По повод Празниците на 
Генерал Тошево тази годи-
на жителите на общината 
станаха свидетели на мно-
го и разнообразни прояви, 
които обогатиха предста-
вата ни за празник в Доб-
руджа. Наред с Ути и вто-
рия Фестивал на сармата и 
кюфтето, на тошевска сце-
на се представиха ансам-
бъл „Добруджа“, Силвия 
Кацарова, Любо Киров и 
Д2, а за финал - пироте-
хническо шоу озари небе-
то над града.

През годината кръгли го-
дишнини и юбилеи чест-
ваха НЧ „Христо Ботев 
1908” с. Житен - 110 го-
дини и НЧ „Съединение 
1943” с. Изворово - 75 го-
дишнина.

В община Генерал То-
шево се отбелязват всич-
ки традиционни българ-
ски празници и обичаи: 
Коледа, Нова Година, Ба-

бинден, Трифон Зарезан, Цветница, Богородица, Ден на 
християнското семейство, Коледа и др. Честват се и на-
ционалните празници и бележити годишнини. Органи-
зират се редица събори, землячески срещи, гостувания 
на театрални спектакли, концерти на гостуващи и мест-
ни състави, литературни срещи. През годината Историче-
ски музей, Община Генерал тошево и НЧ „Светлина 1941“ 
организираха редица изложби, които обогатиха и худо-
жествения фонд на общината. 

Любителските състави към читалища, клубове и учеб-
ни заведения участваха в редица национални и регио-
нални фестивали и конкурси, в празници и чествания в 
цялата страна: Бургас, Варна, Преслав, Хасково, Дебре-
не, Шумен, Велико Търново, Петрич и др. Престижните 

награди, които печелят нашите състави на творческите 
форуми, говорят за високото качество на изпълненията 
и допринасят за издигане имиджа на нашия град и об-
щина. Чрез участието си в концерти, празненства и раз-
менни гостувания между съставите в селата от община-
та., съставите задоволяват до голяма степен и културните 
потребности на населението от града и общината.

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

Община Генерал Тошево продължава да полага грижи 
за обезпечаване устойчивост на Програма «Глоб@лни 
библиотеки - България»”, по която успешно работи заед-
но с читалищните библиотеки в гр. Ген. Тошево, с. Кра-
сен, с. Пчеларово, с. Кардам и с. Спасово, като бяха поети 
някои от разходите на чи-
талищата - ползвания ин-
тернет, застраховки, СОТ 
и др. В резултат на участи-
ето в програмата бе пови-
шен броят на читателите 
и на потребителите на ин-
тернет услугите. 

През 2018 г. от общин-
ския бюджет бе осигурен 
абонамент за периоди-
чен печат на читалищната 
библиотека в гр. Генерал 
Тошево, закупувана бе и 
литература за читалищни-
те библиотеки от община-
та. Три читалищни библи-
отеки защитиха свои про-
екти за закупуването на 
нова литература, финан-
сирано от Министерство 
на културата: библиотеки-
те в гр. Генерал Тошево, с. 
Кардам и с. Изворово. Чи-
талищата, които не при-
тежават собствена земе-
делска земя, ползват зе-
ми от ОПФ, предоставени 
им с решения на Общин-
ски съвет: НЧ в гр. Гене-
рал Тошево, в кв. Пастир, 
с. Люляково, с. Йовково, с. 
Сноп, с. Житен, с. Петлеш-
ково, с. Присад и с. Росен. 
Средствата, получавани от 
арендуването на тези зе-
ми, се ползват за развива-
не на основните дейности 
на читалищата. 

С решения на Общин-
ски съвет Генерал Тоше-
во, на народните читали-
ща на територията на общината е учредено право на без-
възмездно ползване на сгради, публична общинска соб-
ственост, за развиване на читалищните дейности. За това 
ползване има сключени договори, валидни до 2022 г. По-
ради неразвиването на читалищна дейност в две от пре-
доставените му три сгради, в края на 2018 г. бе отнето 
правото на НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово за полз-
ва тези две сгради.

По Програма „Региони в растеж“ с подмярка „Енергий-
на ефективност“ бяха внедрени мерки за енергийно об-
новяване на сградите на НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. То-
шево и НЧ „Иван Вазов 1946“ кв. Пастир. 

През периода бяха предоставяни средства в общин-
ския бюджет за ремонти по читалищните сгради за об-

що 83040 /осемдесет и три хиляди и четиридесет/ лв. за: 
НЧ с. Пчеларово - 9414лв., с. Житен - 15922лв., с. Сноп - 
18560лв., с. Зограф - 15510лв., кв. Пастир - 7332лв., с. Лю-
ляково - 14930 лв. и с. Балканци - 1372 лв. 

Една от най-ценните културни придобивки за гр. Гене-
рал Тошево през 2018 г. бе издигнатия Бюст-паметник 
Васил Левски в градския парк, финансиран от община-
та и дарители. 

Съгласно изискванията на Закона за военните памет-
ници, в отдела редовно се актуализира Регистър на во-
енните паметници от общината, които са включени в на-
ционалния регистър. През 2018 г. основно бе реновиран 
Паметникът на загиналите във войните жители на общи-
ната, като бе осигурено целево финансиране Министер-
ство на отбраната. Такова финансиране бе осигурено и за 

откритата през годината 
нова Паметна плоча на за-
гиналите във войните жи-
тели на с. Спасово. Иден-
тифициран, регистриран 
и преместен бе паметник- 
кенотаф на загинал вой-
ник в с. Бежаново. Като 
военен паметник бе реги-
стриран открит кенотаф в 
с. Дъбовик. Предстои ре-
гистрацията на още един 
новооткрит кенотаф - в с. 
Люляково. 

В с. Краище, по иници-
атива на Форум „Грани-
чарите на България“, бе 
реновиран паметник на 
загинал граничар. Пре-
местеният през 2017 г. в 
центъра на с. Росица Па-
метник на Йордан Йовков, 
през тази година бе обли-
цован с гранитни плочи и 
бе поставен надпис. 

През отчетния пери-
од в община Генерал То-
шево действаха 21 клуба 
на пенсионера, изграде-
ни на териториален прин-
цип в населените места 
от общината и кварталите 
в гр. Генерал Тошево - ка-
то форма на социална ин-
теграция на хората от тре-
тата възраст и хората с ув-
реждания. Клубовете са 
местна дейност, финан-
сирана от Общинския бю-
джет за съответната го-
дина, съгласно Единната 
бюджетна класификация. 

Те имат за цел да създадат условия и да съдействат за 
поддържане на социалните контакти, социалната инте-
грация, активното дълголетие и подобряване качество-
то на живот на целевите групи, ползващи помещенията 
на клубовете. В тях се организират и провеждат дейнос-
ти и мероприятия със социален, здравен, културен и друг 
характер, които съдействат за постигане целите на клу-
бовете. Следи се за спазването на приетия Правилник за 
дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите 
на територията на Община Генерал Тошево.

През периода Община Генерал Тошево отдели финан-
сов ресурс за подобряване материалната база на клу-
бовете. Със средства от общинския бюджет бе извър-
шен ремонт на Клуб на инвалида гр. Генерал Тошево и 

Бюст-паметника на  
Апостола на свободата Васил Левски

Община Генерал Тошево поднови договора за сътрудничество 
с район Болград, Република украйна

Съборът на преселниците в Дъбовик  
продължи да се разраства

Съборът край Дрян се утвърди като  
най-посещавания фестиал в общината



Клуб на пенсионера в с. Красен и бе закупена озвучител-
на уредба за Клуб на пенсионера с. Кардам. Клубовете 
се подпомагаха финансово за организиране на юбилеи, 
обмяна на опит с клубове от други общини и пътувания 
на изявени състави за участия във фестивали и конкурси.

Община Ген. Тошево работи в тясно сътрудничество и с 
настоятелствата на храмове, джамии и молитвени домо-
ве на територията на общината. След като бе подновена 
строителната дейност по изграждането на новия храм в с 
Малина, Община Генерал Тошево подпомогна финансо-
во Църковното настоятелство на Храм „Св. Пророк Илия“. 
С решения на Общинския съвет бяха отпуснати по 3 000 
лв. за закупуване на параклиси в селата Калина и Роси-
ца, които носят съответно имената - «Св. Св. Константин 
и Елена» и «Успение на преп. Йоан Рилски Чудотворец». 
За осъществяваенто на тази инициатива Агенция по ве-
роизповеданията към Министерски съвет също преведе 
по 5 000 хил. лв. за двата параклиса. Те обаче до края на 
2018 г. не бяха осветени от Варненския и Великопреслав-
ски митрополит и в тях все още не се извършват богослу-
жения.

Общината работи по изпълнение на международните 
договори за сътрудничество с Болградски район, Украй-
на; с градовете Мангалия, Негру вода, Мурфатлар и На-
водари - Р Румъния и с Район Тараклия, Р Молдова.

През годината Община Генерал Тошево и на НЧ „Свет-
лина 1941” работиха и по осигуряването на устойчивост 
на проектите, реализирани в областта на културата:

* „Диалог между културите” -по Програма „Черно мо-
ре”;

* „Диалог между културите” - по Програма за трансгра-
нично сътрудничество; 

* „Общи корени - международен фестивал на фол-
клорните танци”- по ПТС;

* „НЧ „Светлина 1941” - информационен културен цен-
тър на човешката общност”, финансиран по мярка 321 от 
ПРСР;

* „Културни проекти и културна инфраструктура в об-
щина Генерал Тошево” - по мярка 321 на ПРСР.

През 2018г. бе подписан договор по Програма „ИНТЕР-
РЕГ“ за проект, предвиждащ основни ремонти и оборуд-
ване сградите на НЧ „Отец Паисий 1897” с. Спасово и НЧ 
„Пробуда 1941” с. Кардам, както и за облагородяване 
площите на Исторчески музей - Генерал Тошево. 

В сферта на  
Дирекция “Административно - правно, 

информационно обслужване и технологии и 
управление на собствеността” 

Отдел “АПО” е с численост на персонала - 11 щатни 
служители. Дейността на отдела е разнородна - в него 
са включени - специалисти от ЕСГРАОН, Гражданско със-
тояние, МСМА, човешки ресурси и юристи. В сферата на 
ЕСГРАОН:

През 2018 година са издадени, както следва:
1. Удостоверения за семейно положение 92 бр.
2. Удостоверения за идентичност на имена 7 бр.
3. Удостоверения за постоянен адрес  185 бр.
4. Удостоверения за настоящ адрес  270 бр.
5. Удостоверение за родствени връзки  19 бр.
6. Удостоверение за родените от майката деца  7 бр.
7.  Удостоверение за правно ограничение  11 бр.
8.  Удостоверение за административен адрес  56 бр.
9.  Удостоверение за идентичност на  
 имена на улици  0 бр.
10. Удостоверение за вписване на чужденци  25 бр.
11.  Удостоверение за вписване в КТД  68 бр.
12.  Удостоверения от общ характер  311 бр.
13.  Писма до институции  100 бр. 
 Общо  1 151 бр.

През целият период продължи обработването и обно-
вяването на картотечен регистър “Население”, както и 
постоянната му актуализация.

През отчетния период постоянно се оказва методична 
помощ и контрол на кметове и кметски наместници по 
работата им свързана с ЕСГРАОН, гражданско състояние 
и движението на актуализираните документи. Дадени са 
указания на кметове и кметски наместници относно про-
мяна на законодателството във връзка с ЕСГРАОН и граж-
данско състояние.

В сферата на  
“Гражданско състояние”

В ритуалната зала за 2018 година са сключени 75 граж-
дански брака.

Погребенията за 2018 година са 105.
Ежедневно се оказва методическа помощ в работата 

на кметовете и кметските наместници по администра-
тивното обслужване и текущи въпроси.

Общинска администрация гр. Генерал Тошево за 2018 
година е издала:
1.  Актове за раждане  61 бр.
2.  Актове за граждански брак  79 бр.
3.  Актове за смърт  84 бр. 
4.  Издадени наказателни постановления  80 бр.
5.  Решения по чл.19а от ЗГР/промяна на име/  5 бр.
6.  Удостоверения за раждане  
 (оригинал и дубликат) 820 бр.
7.  Удостоверения за сключен граждански брак 
 (оригинал и дубликат) 200 бр.
8.  Препис - извлечения от акт за смърт 180 бр.
9.  Удостоверения за наследници 490 бр.
10.  Всички други удостоверения издавани от  
 документи по гражданско състояние 130 бр.
11.  Комплектоване на преписка за установяване 
 наличие на българско гражданство 10 бр.
12.  Признаване на развод от чужбина 5 бр.

В сферата на  
“Човешки ресурси”.

През 2018 г. са издадени 1077 заповеди 
• УП 2 - 28 бр. и УП 3  45 бр.
• Заповеди за прекратявания 174 бр.
• Допълнителни споразумения 587 бр.
• Заповеди отпуск 1484 бр.
• Заповеди Трудови договори 199 бр.
• Заповеди за Командировъчни 241  бр.
• Справки на Молба за отпуск 1500 бр.
• Кореспонденция с Бюро по труда, Прокуратура,  

Общински съвет 
• По „Нова възможност за младежка заетост„ 1 души
• „Надграждане, чрез нови възможности за  

обучение и заетост“ 3 души
• „Обучение и заетост на хора с увреждания“ 27 души
• По Проект „Обучения и заетост за младите хора” 51 

души
• По Програма „ЗОХТУ” 1 бр. 
• Програма „Старт в кариерата” 1 бр.
• Регионална програма за заетост и обучение 6 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 документи по сключване, пре-
кратяване и промяна на трудовите и служебни правоот-
ношения на персонала на ОбА и по програми “Времен-
на заетост” в съответствие с трудовото законодателство

- съхраняват се и се отразяват настъпилите промени в 
трудовите книжки.

- изготвят се необходимите документи на работници и 
служители, придобили право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст
- изготвят се длъжностни характеристики и други необ-

ходими документи на служителите от ОбА
- всички заповеди се връчват лично на лицето срещу 

подпис в изготвен специален дневник.
- всички досиета на служителите и работниците се во-

дят съобразно законовите изисквания.
Ежегодно съвместно с всички началници на отдели се 

изготвя план за специализирано обучение на служители 
от Общинска администрация.

Архивата на Общината се води и съхранява, спазвай-
ки всички изисквания визирани в съответните норматив-
ни актове.

В сферата на  
местното самоуправление и  

местната администрация.
През 2018 г. са проведени 9 заседания на Общински 

съвет и са приети 125 решения. Разработени и приети бя-
ха от Общински съвет правилници, програми и стратегии 
за развитието на Общината. Също така бяха актуализира-
ни и приети множество наредби. 

- за отчетния период се подготвяха заседания на Посто-
янните комисии към ОбС 

- организиране заседанията на ОбС и свързания с тях 
документооборот.

- своевременно се изпращат решенията на ОбС до 
Кмета на Общината и Областния управител. 

За всички решения на Общински съвет, обяви и др. 
материали от Общинска администрация се информи-
рат гражданите, чрез изнесеното табло в сградата на 
Общината, обявяват се в местния вестник “Добруджан-
ски глас” и на сайта на Общинска администрация - www.
toshevo.org. 

Отдел “ИОТ и УС” е с численост на персонала - 6 щатни 
служители. Това са гл. специалисти информационно об-
служване, технически сътрудник, домакин и гл. специа-
лист Протокол и връзки с обществеността. Работата на 
отдела е свързана с деловодна дейност, дейности свър-
зани с подръжката на компютърната техника и програм-
ни продукти.

Всички регистри и дневници се водят в съответствие 
със законовите изисквания на съответните нормативни 
документи.

За деловодната дейност на отдела се използва програ-
мен продукт “Акстър”. 

През 2018 година община Генерал Тошево се включи 
към СЕОС - Системата за електронен обмен на съобще-
ния. Системата е задължителна от 1 ноември 2018 г., и 
чрез нея се обменят документи между регистрираните 
общински и държавни администрации. Присъединени 
към 21.12.2018 г. са 859 административни единици.

Община Генерал Тошево и още 112 български общи-
ни спечелиха ваучер за изграждане на точки за безпла-
тен безжичен интернет на публични места по инициати-
вата на ЕК WiFi4ЕU. Спечелилите общо 2800 европейски 
общини ще разпределят 42 млн. евро за изграждане на 
точки за безжичен интернет, т.е. по 15 хил. евро всяка. 
Проектите трябва да за завършени в следващите 18 ме-
сеца. Конкурсът се проведе онлайн, в сайта на европей-
ската инициатива, на принципа „първият кандидатствал - 
първият спечелил“. Според прессъобщение на министер-
ството на транспорта, класираните 113 български участ-
ника са успели да кандидатстват в първите 10 секунди от 
отварянето на процедурата и по този начин са пребори-
ли конкуренцията на останалите почти 13 хил. общини в 
ЕС, които се бориха за гранта. Така за страната ще бъдат 
отпуснати близо 1.7 млн. евро, което е над 4% от общия 
бюджет за всички държави членки.

Избраните европейски общини в инициативата 
WiFi4EU подписаха споразумение с ЕК за получаване на 

ваучери в края на 2018 г. Така започва да тече 18-месе-
чен срок, в който ще трябва да изберат доставчик за ин-
сталиране на безжично оборудване и да осигурят пуска-
нето е вксплоатация на Wi Fi точките. Те могат да бъдат 
изграждани на публични места като паркове, площади, 
пешеходни улици, библиотеки, здравни заведения и др. 
Изискването е минималната скорост на интернета да бъ-
де поне 30Mbps, като абонаментът за него ще бъде пла-
щан от самата община в срок от минимум 3 години. До-
пълнителни изисквания са да има интегриран фрагмент 
от ЕК за мониторинг на мрежата WiFi4EU, да се използва 
марката на инициативата, както и да бъдат обслужвани 
минимум 50 потребителя едновременно, без да се вло-
ши качеството на услугата.

През годината Община Генерал Тошево продължава по 
работата и подържането на стандартите ISO 9001- „Сис-
тема за управление на качеството” и ISO 14001 - „Систе-
ма за управление на околната среда”. 

В сферата на отдел  
„ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 

Отдел Местни данъци и такси е с численост на персо-
нала - 6 щатни служители. Дейността на отдела е съби-
ране и администриране на местни данъци и такси и пре-
доставяне 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:
- Данъчни оценки на имоти - 2751 броя
-  Удостоверения за наличие и  

липса на задължения  - 211 броя
- Удостоверение за декларирани данни - 166 броя
- Удостоверение за наличие липса на  

задължение  - 213 броя

Обработени са:
- Патентни декларации  - 65 броя
- Декларация за туристически данък  - 7 броя
- Декларация за моторни превозни  

средства  - 1996 броя
- Декларация за недвижим имот  - 2018 броя

До 31.12.2018 година са събрани Два милиона сто два-
десет и осем хиляди двеста петдесет и шест лева.
- Данъчните приходи са:  1 304 298 лева
- Приходите от такси са:  765 608 лева
- Приходи от лихви:  58 351 лева

Издадени Актове за установяване на задължения за 
2018 г. - 325 бр., за сумата от 246 953.27 лв. . Платени за-
дължения по издадени за 2018 г, АУЗ -80 956.69 лв. По-
стъпили задължения от минали години по издадени Ак-
тове - 47 538.98 лв.

За повишаване на събираемостта и улесняване на 
гражданите, заплащането на данъци и такси към Общи-
на Генерал Тошево, може да се направи чрез офисите на 
Изипей, Банка ДСК, и Пощенските клонове на Български 
пощи. 



Изпълнение на бюджет - 2018 г. към 31.12.2018 г.

Параграф План  за 2018 Изпълнение %

1400 Патентен данък 7 700 8 923 115.9

 Такси 1 800 1 800 100.0

2100 ДНИ 330 000 301 960 91.5

2300 ДМПС 390 000 464 409 119.1

2400 ТБО 947 990 748 028 78.9

2500 Местен данък 400 000 526 232 131.6

2800 Туристически данък 1 000 875 87.5

3400 Други 400 100 25.0

8007 Технически услуги 16 634 16 634 100.0

8013 Такса куче 1 000 945 94.5

2809 Лихви  58 351  

 Сума: 2 096 524 2 128 257 101.5

Отчет за дейността на звено АННСР при Община Генерал Тошево за 2018 година

№ Вид услуга брой услуги

1. Издаване на скици 1010

2. Издаване на стр. разрешения 77

3. Разрешения за поставяне 11

4. Издаване на допуски 10

5. Изчисляване на скици 804

6. Даване на оградна линия 25

7. Издаване на удостоверения по ЗУТ 61

8. Изготвяне на протоколи за освидетелстване на сгради 1

9. Изготвяне на заповеди за събаряне 1

10. Издаване на удостоверения за търпимост 37

11. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация 26

12. Изготвяне на дворищно-рег. Изменения 10

13. Изготвяне на  заповеди за одобряване на изменението 10

14. Отговори на молби и жалби  13

15. Издаване на преписи от строителни разрешения 105

16. Издаване на удостоверения по разписни листи 72

17. Попълване на служебната част на данъчните декларации 1024

18. Актуализация и попълване на разписните листи 218

19. Ежеседмични и ежемесечни справки и отчети до РДНСК, ТСБ и др. 72

20. Одобряване на ПУП 10

21. Eжедневни устни справки и технически консултации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Днес Община Генерал Тошево следва амбициозна визия за ев-

ропейско развитие и все по-уверено се утвърждава и отстоя-
ва позициите си на община с характерен облик и иновативно 
управление. Във всички сфери от своята дейност местната 
администрация полага усилия да провежда устойчива и целе-
насочена политика за развитието на града и всяко едно от 
населените места. С това се създават възможности за ин-
вестиции, за по-добра жизнена среда, за качествено образо-
вание, за богат културен афиш, за широк спектър от социал-
ни услуги. 

Убеден съм, че ако продължаваме така, ако се отърсим от 
негативизма и се обединим, ако всеки от нас вместо да тър-
си пропуските, погледне общата картина, ще постигнем об-
щата цел – да направим нашия град, нашата община, по-до-
бро място за живеене за нас и за нашите деца.



Община Генерал Тошево 
Област Добрич, ул. “В.Априлов” №5 

тел. 05731/ 20-20 факс 25-05 
mail@toshevo.org


