ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-1
от 26.03.2020 година
за утвърждаване на броя на педагогическия персонал, зает по трудово правоотношение в
системата на предучилищното и училищно образование на територията на община
Генерал Тошево, за възстановяване на разходите за транспорт от местоживеене до
месторабота и обратно

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.2, чл.11 и чл.12 от Наредба № 1 от 16 януари 2017г. за условията и реда за
възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. УТВЪРЖДАВА брой педагогическия персонал в училищата и детските градини на
територията на общината и определя заплащане на транспортни разходи за финансовата 2020
година, при спазване на условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г., както следва:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 8бр.учители
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно – 2 учители
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 4бр.учители и 1 зам.-директор
ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно – 4бр.учители
По маршрут: Ген.Тошево– Кардам и обратно – 3 бр. учители и 1 директор
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
По маршрут: Добрич – Красен и обратно –5бр.учители и 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 2 бр. учители
По маршрут: с.Василево – Красен и обратно – 1 бр. учител
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 4 бр. учители и 1 директор
По маршрут: Ген.Тошево – Преселенци и обратно – 4 бр. учители
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ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно – 6 бр. учители и 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно – 1 бр. учители
ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 2 бр. възпитатели
ЦПЛР - ЦРД гр.Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 1педагогически специалист
ДГ „Първи юни” гр. Генерал Тошево
По маршрут: с.Кардам – Генерал Тошево и обратно – 1 учител
ДГ с. Кардам
По маршрут: Генерал Тошево – Кардам и обратно –1 директор
ДГ с. Василево
По маршрут: Добрич – Василево и обратно – 1 директор
По маршрут: Преселенци - Василево и обратно – 1 учител
ДГ с. Преселенци
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и обратно – 1 директор
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 1 учител
ДГ с. Красен
По маршрут: Добрич –Красен и обратно – 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 1 учител
ДГ с. Пчеларово
По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно – 1 директор
Генерал Тошево – Пчеларово – 1 учител
ДГ с.Люляково
По маршрут: Генерал Тошево – Люляково и обратно –1 директор и 1 учител
ДГ с.Присад
По маршрут: Генерал Тошево – Присад и обратно –1 директор и 1 учител
ІІ.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.І.1 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-2
от 26.03.2020 година
за монтиране на две нови паметни плочи на загиналите във войните

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие за изграждане и монтиране на два нови военни паметника на
територията на общината, както следва:
а/ Паметна плоча на загиналите във войните от с.Житен - на стената на кметство с.
Житен, АОС №492 от 22.03.2002 г.;
б/ Паметна плоча на загиналите във войните от с.Кардам и съседните села - на стената
на кметство с. Кардам - АОС №524 от 16.09.2005 г.
2. Средствата за изграждане на паметниците да бъдат осигурени от дарители или от
целево финансиране, за което да се кандидатства пред Министерство на отбраната.
3. Общински съвет Генерал Тошево възлага на кмета на Община Генерал Тошево
всички последващи съгласно закона действия, в т.ч. съгласуване с Областна комисия „Военни
паметници”, кандидатстване пред Министерство на отбраната и вписване в Националния
регистър на военните паметници.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.І.2 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-3
от 26.03.2020 година
за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал
Тошево през 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Генерал
Тошево за 2020 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.І.3 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-4
от 26.03.2020 година
за доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните през 2019 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за БППМН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема доклад за дейността на МКБППМН - община Генерал Тошево през 2019
година.
Общински съвет Генерал Тошево упълномощава кмета на Общината да извърши
последващите съгласно закона действия по изпълнение
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.І.4 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-5
от 26.03.2020 година
за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за
закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020година.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІ.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-6
от 26.03.2020 година
за приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Генерал
Тошево през 2021 година

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално
подпомагане и във връзка с чл.35, ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Генерал Тошево
за 2021 година.
2. Възлага на кмета на общината последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІ.2 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-7
от 26.03.2020 година
за приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване
на раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.16 от Закона за младежта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на
раждаемостта на деца на територията на община Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови
действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІ.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-8
от 26.03.2020 година
за приемане на годишен отчет за 2019 година на Програмата за опазване на околната
среда на територията на Община Генерал Тошево в раздел VІІІ План за екологично
действие /план за опазване на околната среда/ на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.24 на Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закон за опазване на околната среда и чл.52,
ал.2 и ал.9 от Закон за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда
на община Генерал Тошево за 2019 година, съгласно Приложение №1.
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІІ.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-9
от 26.03.2020 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската
2020-2021 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и
24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за
стопанската 2020-2021г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение
№1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
2.ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи,
определени в т.1 както следва:
Категория

Цена

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Земеделска
земя

Лв/дка

106

106

106

106

106

71

VІІІ

71

ІХ

71

Х

71

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за
отдаване под наем на имотите по т.1.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІІ.2 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-10
от 26.03.2020 година
за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020-2021 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.3, ал.4, ал.13 и ал.14, чл.37о ал.1, ал.2 и ал.4 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОПРЕДЕЛЯ свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2020-2021 година, находящи се на територията
на община Генерал Тошево, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от
настоящото решение.
2. ДАВА съгласие свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1, да бъдат предоставени под
наем, считано от стопанската 2020-2021 година, за срок до 6(шест) стопански години на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност
на храните, съобразно броя и вида на регистрираните животни, при наемна цена, определена
от оценител, регистриран в Националната камара на независимите оценители в България,
както следва:
пасище, мера
категория
цена/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,10

8,70

8,50

8,20

7,90

7,50

6,80

5,90

3. ДАВА съгласие останалите свободните пасища, мери и ливади от общински
поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, след провеждане на процедурата по
т.2, да бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване, за срок от 1(една) стопанска
година - 2020-2021, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
Българска агенция по безопасност на храните, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
цена/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,10

8,70

8,50

8,20

7,90

7,50

6,80

5,90
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4. ДАВА съгласие пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, останали ненаети след провеждане на търга по т. 3, да
бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване за срок от 1(една) стопанска
година- 2020-2021, на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
цена/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,10

8,70

8,50

8,20

7,90

7,50

6,80

5,90

5. ПРИЕМА Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Генерал Тошево, които са задължителни за всички ползватели, съгласно Приложение №2.
6. ПРИЕМА Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите
и пасищата, съгласно Приложение № 3;
7. ПРИЕМА Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 година на Община
Генерал Тошево, съгласно Приложение № 4;
8. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІІ.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-11
от 26.03.2020 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за 10 стопански
години

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и
24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

землище

№ на имота
КРР

Балканци

02484.30.101

Балканци

02484.30.103

Бежаново

03157.25.4

Изворово 32467.106.49
Изворово

32467.7.1

Изворово

32467.31.10

Изворово

32467.102.1

Кардам

36467.29.25

Кардам

36467.93.5

Краище

39284.33.84

Красен

39534.126.110

Красен

39534.100.24

Росица

63094.120.124

№ на
имота
КВС
ПИ
000101
ПИ
000103
ПИ
025004
ПИ
000119
ПИ
000003
ПИ
031010
ПИ
102001
ПИ
029025
ПИ
093005
ПИ
000029
ПИ
000131
ПИ
000101
ПИ
000124

категория

НТП

Площ на
ПИ дка

III

Друг вид поз.имот

104.51

III

Друг вид поз.имот

9.329

X

Изоставена орна
земя

14.875

III

Друг вид поз.имот

19.388

III

Друг вид поз.имот

31.7

VII

Зеленчукова
градина

48.004

III

лозе

71.795

ІV

нива

17.557

ІV

нива

20.644

III

нива

56.21

III

Друг вид поз.имот

116.991

III

Друг вид поз.имот

20.659

IV

лозе

121.345
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Сноп
Снягово
Снягово
Спасово

67756.53.131 ПИ000052
67773.46.7 ПИ000044
67773.57.60 ПИ000060
ПИ
68196.66.21
066021

III
IV
IV
III

Друг вид поз.имот
Друг вид поз.имот
Друг вид поз.имот
Изост.
тр.насаждение

8.303
12.007
18.824
41.481
733.622

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за
срок от 10(десет) стопански години, считано от 2020-2021г, необработваеми земи от
Общински поземлен фонд, както следва:
2. ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи,
определени в т.1 в размер на 71(седемдесет и един)лв за 1 дка земеделска земя.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за определените по т.1 земеделски земи за първа, втора и трета
стопанска година, наемната цена да бъде в размер на 10% от достигната тръжна цена. За
оставащия срок от договора- четвърта, пета, шеста, седма, осма, девета и десета стопанска
година, наемната цена да бъде достигнатата тръжна цена.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за
отдаване под наем на имотите по т.1.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІІ.4 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-12
от 26.03.2020 година
за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 61159.63.3, село
Равнец

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и
24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на
поземлен имот с идентификатор № 61159.63.3, село Равнец, категория III, НТП нива, площ
11,249 дка., стар номер по КВС 063003, при следните условия:
1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на общинския имот
за
производство на зеленчуци;
2. Срок за договора за наем – 10(десет) стопански години, считано от 2020-2021
година;
3. Начална конкурсна наемна цена – 106(сто и шест) лв/дка.
4. Критерият за оценка на офертите: най – високата предложена конкурсна
наемна цена.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен оповестен конкурс и сключване на договор за
отдаване под наем.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІІІ.5 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-13
от 26.03.2020 година
за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2019г.

На основание чл.21 ал.1 т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2019г., съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІV.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-14
от 26.03.2020 година
за продажба на имот – общинска собственост на собственика на законно построена върху него
сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка
с искане с вх.№ АО-02-19-761/20.01.2020г. от КРИСТИНЕ ФИШЕР и БЕРНХАРД ХЕЛМУТ
ФИШЕР,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2020г., както следва:
Продажба на имот:
№
по
Населено място
ред
1.

Квартал

Кв. 19
с. Кардам
Очаквани приходи: 5 805.00 лв.

УПИ №

Площ /кв.м.

УПИ №III-736

1 290

IІ. ДАВА съгласие за продажба на КРИСТИНЕ ФИШЕР, гражданин на Федерална Република
Германия, родена на 10.08.1961г. в гр. Лайпциг, Федерална Република Германия, с постоянен адрес:
Федерална Република Германия, гр.Гермерсхайм, ул.„Хайнрих Шерер“ №6, пощенски код:76726,
притежаваща л.к.№L310P70H7, издадена на 15.11.2010г. от община Гермерсхайм, валидна до
14.11.2020г. и БЕРНХАРД ХЕЛМУТ ФИШЕР, гражданин на Федерална Република Германия, роден
на 07.01.1953г. в гр.Гермерсхайм, Федерална Република Германия, с постоянен адрес: Федерална
Република Германия, гр. Гермерсхайм, ул. „Хайнрих Шерер“ №6, притежаващ л.к. № L310PN5М7,
издадена на 15.10.2010г. от община Гермерсхайм, валидна до 14.11.2020г., на следния имот: на
общинска земя с площ от 1 290(хиляда двеста и деветдесет) кв.м., представляваща УПИ №III736(трети с пл. № седемстотин тридесет и шести) в кв.19(деветнадесети) по ПУП на с. Кардам, общ.
Генерал Тошево, област Добрич - частна общинска собственост, съгласно АОС № 4549/03.02.2020г.,
вх.регистър №283, том I, акт № 93, вписан на 06.02.2020г. в СВ Генерал Тошево при АВ София.
IІІ. Продажбата на имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител
на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, в размер
на 5 805.00 (пет хиляди осемстотин и пет) лв., върху която се начислява ДДС и която не е по-ниска от
данъчната оценка – 5 269.70 (пет хиляди двеста шестдесет и девет и седемдесет ст.)лв.
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за продажба на общински имот.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-15
от 26.03.2020 година
за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал. 1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на
следния недвижим имот – частна общинска собственост:
Нежилищна сграда, представляваща заведение за обществено хранене и мотел със ЗП
583,300кв.м.,помощна сграда със ЗП 182кв.м., лятна тераса, построени в дворно място –
поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастралната карта на Генерал Тошево
(№200001 по КВС) – частна общинска собственост съгласно АОС №598/27.09.2002г., вп. под
№79, том ІV, 21.10.2002г. в СВ Генерал Тошево, при следните условия:
1. Предмет на конкурса: отдаване под наем на имущество – частна общинска
собственост, за извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги;
2. Срок за договора за наем – 10 /десет/ години;
3. Начална годишна наемна цена – 18 000(/осемнадесет хиляди)лв без включен
ДДС или 21 600.00(двадесет и една хиляди и шестстотин)лева с включен ДДС.
4. Гратисен период на плащане на наема е 1/една/ година, считано от датата на
сключване на наемния договор;
5. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят
да извърши следните дейности в наетия имот:
- ремонт на кухненско помещение;
- ремонт на винарна;
- ремонт на санитарни възли;
6. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 1800.00(хиляда и осемстотин )лв.
7. Критерият за оценка на офертите: най – високата предложена годишна наемна
цена.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия- правни и фактически за провеждане на публичен оповестен конкурс
и сключи договор за наем на имота по т.I.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІV.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-16
от 26.03.2020 година
за отдаване под наем на имоти по реда на Закона за общинската собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал. 9, чл.14. ал.1, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2020г., както следва:
№
1.
2.

3.

Имоти, които ще бъде предоставени под наем
Имот
Площ
кв.м
с.Сноп-помещение в автоспирка,
УПИ №I в кв.23А
С.Кардам-помещение в сградата на
кметство, находяща се в УПИ №I кв.38 по
ПУП на селото.
Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне на
павилион по ул.“ Д. Благоев“, в кв.66 по
ПУП на града.

Предназначение

23.30

За търговска дейност

16,00

За монтиране на съоръжения

14.60

За търговска дейност

Очаквани приходи за 1 (една) година – 542.00 (петстотин четиридесет и два) лв.
Имоти,които ще бъдат отдадени за ползване:
№
по
Имот
Площ
ред
Кв.м
с.Къпиново/ Светлик/ 1.
съоръжение/кладенец/,находящ се в
1.50
УПИ № IХ-общ. кв.12 по ПУП на
селото

Предназначение
За водовземане

ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти - общинска собственост:
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№

Местонахождение на имота

1.

с.Сноп-помещение в автоспирка,
УПИ №I в кв.23А.
С.Кардам-помещение в сградата
кметство,находяща се в УПИ №I,
кв.38 по ПУП на селото.
Гр.Генерал Тошево-терен за
поставяне на павилион по ул.“ Д.
Благоев“, в кв.66 по ПУП на града.
с.Ал.Стамболийски- помещение в
сградата на кметство, находяща се в
УПИ № №I, кв.9 по ПУП на селото.

2.

3.

4.

Площ
кв.м

Начална месечна наемна
цена / лева

23.30

28.00

16

14.40

14.60

19.00

16

6.40

ІІІ. ОДОБРЯВА предложените начални наемни цени на горепосочените имоти,
определени съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени към Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия по управление и разпореждане с имотите – както правни, така и
фактически.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІV.4 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-17
от 26.03.2020 година
за увеличаване на капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции на
стойност 100 000 лв.
На основание чл.21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.192, чл. 221 т.1 и т.2 от Търговския закон, чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинска част на капитала на търговските дружества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Генерал Тошево да увеличи капитала на акционерно дружество
„Добруджа газ ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич,
ул. „Васил Априлов” №5, чрез внасяне на парична вноска на стойност 100 000 (сто хиляди) лева,
разпределени в 5 000 броя поименни акции клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева.
II. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да
гласува за увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на 5 000 броя нови акции: поименни
клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност
100 000 лв.
След придобиване на акциите, средствата да се изразходват целево за проектиране и изграждане
на газопровод и газопроводна мрежа и въвеждане в експлоатация на нови абонати.
ІІІ. УТВЪРЖДАВА капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със
седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на
1 375 900 (Един милион триста седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
ІV. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да
гласува капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на
управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 375 900 (Един
милион триста седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
V. УТВЪРЖДАВА актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК
834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5
касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 1.
VІ. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да
гласува актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със
седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 , касаещ
промяната в капитала.
VІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината Генерал Тошево и на представителя на Община Генерал
Тошево в Общо събрание на „Добруджа газ” АД да извършат всички необходими действия – правни и
фактически, във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано с печата
на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-18
от 26.03.2020 година
за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци,
такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, във връзка с Протест на Окръжна прокуратура с изх.№727/2019г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. ПРИЕМА изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните
данъци, такси и услуги на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл.78 (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица
(2) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на хиляда
върху остатъчната стойност или данъчната, която е по-висока на недвижимия имот за
юридически лица
СТАВА:
Чл.78 (1) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот
НОВО:
Чл.78, ал.2 се отменя
БИЛО:
Чл.115, ал.1, т.4 „Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен
данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
„лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от
определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при
условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в
регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“
СТАВА:
Чл.115, ал.1, т.4, „Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен
данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
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„лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава
втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения
патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към
декларацията по чл. 61н от закона е приложено копие от удостоверението за вписване в
регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“
БИЛО:
Чл. 127, ал.2
Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП=ПГДТПП х БМ, където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
СТАВА:
Чл.127, ал.2
Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по следната формула
НВДТПП=ПДТПП х ОМ, където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници
за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е
издадено разрешението;
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.V.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-19
от 26.03.2020 година
за приемане на отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност
през календарната 2019 година

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема за сведение Отчета за дейността на общинската комисия за обществен ред и
сигурност през 2019 година.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови
действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.V.2 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-20
от 26.03.2020 година
за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за
второто шестмесечие на 2019 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет Генерал Тошево за
второто шестмесечие на 2019 година
Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.V.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-21
от 26.03.2020 година
за отмяна на Решение № 1-14 / 05.02.2020г. на Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отменя решение №1-14/05.02.2020г на Общински съвет Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.V.4 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-22
от 26.03.2020 година
за актуализация на числеността и структурата на персонала в Общинска администрация
при Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Одобрява общата численост на Общинска администрация Генерал Тошево – 183.75
щатни броя.
2. Одобрява структура на общинска администрация, съгласно Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
3. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.V.5 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-23
от 26.03.2020 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите
по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и чл.125, ал.4 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано
разпределение на промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през
четвъртото тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано
разпределение на промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през
четвъртото тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано
разпределение на компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал
Тошево през четвъртото тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение 4.
Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-24
от 26.03.2020 година
за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община
Генерал Тошево за периода 2021-2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2
от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода
2021 – 2023 г. съгласно Приложение №1.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.2 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-25
от 26.03.2020 година
за актуализация на бюджет 2020 г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.50 и чл.52 от ЗДБРБ за 2020 г. и във връзка
с чл.84, ал.6 и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ и чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община
Генерал Тошево за 2020 г. в частта му за местните разходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община
Генерал Тошево за 2020 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-26
от 26.03.2020 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект: BG 06RDNP001-7.007-0073
„Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо
Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал
Тошево, област Добрич”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16
RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г., по Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз
На основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16 RDNP0017.007-0073-С01/ 14.05.2019г. 7.2. „ Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата
и селските райони“ № BG 06RDNP001-7.007-СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за Проект „Обновяване, ремонт и
реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I – училище,
квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич ”, сключен
между ДФ „Земеделие” и Община Генерал Тошево, седалище и адрес на управление гр. Генерал
Тошево, п.к.9500, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ 000852633,
идентификационен номер по ДДС № BG 000852633, представляван от Валентин Димитров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
в размер на 30930,42 лева, ( тридесет хиляди деветстотин и тридесет лева и четиридесет и две
стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16 RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г. 7.2. „
Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ № BG
06RDNP001-7.007-СПОРТ „ Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“ за Проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на
територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал
Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община
Генерал Тошево.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG 16 RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г.и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция .
Решението е прието - от 17 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.4 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-27
от 26.03.2020 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал
Тошево за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект: „Рехабилитация
на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община
Генерал Тошево“, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ
08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., по Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
На основание чл.21, ал. 1, т. 10 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект
„Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково,
Община Генерал Тошево“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Генерал Тошево ,
седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, п.к.9500, обл. Добрич, ул. „Васил
Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ 000852633, идентификационен номер по ДДС № BG
000852633, представляван от Валентин Димитров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер 2 072 810 лева, ( два милиона седемдесет и две хиляди осемстотин и десет лева ) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №08/07/2/0/00641 от 12.10.2018
по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ за Проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с.
Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“, сключен между ДФ „Земеделие“
и Община Генерал Тошево.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по Договор № №08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.5 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-28
от 26.03.2020 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект: BG 06RDNP001-7.001-0140 „
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на
територията на Община Генерал Тошево”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG 16 RDNP001-7.001-0140-С01/ 14.05.2019г., по Програма за Развитие на Селските
Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз

На основание чл.21, ал. 1, т. 10 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16 RDNP0017.001-0140-С01/ 14.05.2019г по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и
обновяване на селата и селските райони“ № BG06RDNP001-7.001-0140 – УЛИЦИ „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и
принадлежностите към тях“ за Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево”, сключен между ДФ „Земеделие“ и
Община Генерал Тошево , седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, п.к.9500, обл. Добрич,
ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ 000852633, идентификационен номер по ДДС № BG
000852633, представляван от Валентин Димитров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер 436 493,79 лева,
(четиристотин тридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и три лена и седемдесет и девет)
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG 16 RDNP001-7.001-0140-С01/ 14.05.2019г по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ , №
BG06RDNP001-7.001-0140 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за Проект
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на
Община Генерал Тошево”, сключен между Община Генерал Тошево и ДФ „Земеделие“.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG 16 RDNP001
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.6 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-29
от 26.03.2020 година
за размера на разходите от бюджета по проект: „Развитие и популяризиране на
общото наследство“, избран за финансиране по Съвместната оперативна програма
„Черноморски басейн 2014-2020 г.“

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Изискванията на Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Одобрява разходите от бюджета на проекта, необходими на община Генерал
Тошево като собствен принос в проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство
Development and promotion of the common heritage - DPCH, EMScode1010, избран за
финансиране по Програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“, в размер минимум 8% от
одобрения бюджет, както и на всички недопустими или други направени разходи, свързани с
проекта.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона и изискванията на програмата действия и го упълномощава да подпише договора за
Безвъзмездна Финансова Помощ.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.7 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 3-30
от 26.03.2020 година
за предоставяне на парични средства на „МБАЛ-Добрич“АД

На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРЕДОСТАВЯ на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД,
ЕИК: 124141302, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ №24,
парични средства на стойност 20 000(двадесет хиляди)лева. Средствата да се изразходват
целево за закупуване дихателен апарат/респиратор/.
2.Средствата да се осигурят от бюджета на Община Генерал Тошево, дейност 2122
„Общинска администрация“, § 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински
съвет“.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината Генерал Тошево да извършат всички необходими
действия – правни и фактически, във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.03.2020г., протокол № 3, т.VІ.8 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

