ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-1
от 20.03.2018 година
за изплащане на транспортните разходи на работещите в училищата и детските
градини на територията на община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл.2 от Наредба №1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните
разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето
си, Решение №9-1/01.11.2017 г. на Общински съвет,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Добавя към утвърдения списък на педагогическия персонал в училищата и детските градини
и определя заплащане на транспортни разходи за учебната 2017 – 2018 г. в размер на 100% от
стойността на реално извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти за
пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва:
ОУ „Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево
1. Милена Иванова Минчева – учител ЦДО
По маршрут : Добрич - Генерал Тошево и обратно
ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-2
от 20.03.2018 година
за даване на разрешение за изграждане на паметен знак – поставяне на кенотаф в село
Бежаново на загинал във войните
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА изграждане на постамент за поставяне на военен паметник – кенотаф
(надгробна паметна плоча) в терен „градинка” по регулационния план на село Бежаново, община
Генерал Тошево, до О.К. 57, в близост до спирката на обществения транспорт.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия в т.ч. съгласуване с областна комисия „Военни паметници” и Министерство на отбраната.
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-3
от 20.03.2018 година
за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал
Тошево през 2018 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 на Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал Тошево
за 2018 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.І.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-4
от 20.03.2018 година
за приемане на годишен отчет за 2017 година на Програмата за опазване на околната
среда на територията на Община Генерал Тошево в частта т.8. План за екологично
действие /план за опазване на околната среда/ на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.24 на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.2 и
ал.9 от Закона 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 2017 година, съгласно Приложение №1.
ІІ.Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-5
от 20.03.2018 година
за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2018-2019
година на собствениците на животновъдни обекти

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.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 2018-2019 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 2018-2019 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
ІІІ
категория
цена/дка
10.00

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00

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 - 20182019, 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

10.00

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00
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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- 2018-2019, 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

10.00

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00

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 2018-2019 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 16 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-6
от 20.03.2018 година
за отдаване под наем на имот – публична 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.9 и чл.14, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост за 2018г., както следва:
Имоти, предвидени за отдаване под наем
Местонахождение на имотите
Площ
Предназначение
кв.м
1. с.Росица – лекарски кабинет в сградата на
Здравна служба, находяща се в УПИ № VIII25
За лекарски услуги
битов к-т…, в кв.36 по
ПУП на селото.
Очаквани приходи – 225.00лв.
ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс за срок от 5 /
пет/години на следните части от недвижими имоти – публична общинска собственост:
№
Местонахождение на имота
Площ
Начална месечна наемна
кв.м
цена / лева
1. с.Росица – лекарски кабинет в сградата на
ЗС, находяща се в УПИ №VIII-битов к-т…,
25
25,00
в кв.36 по ПУП на селото
ІІІ. ОДОБРЯВА предложената начална конкурсна наемна цена на горепосочения имот, определена
съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени, определени по зони за обекти, извършващи
търговска, производствена и други дейности и услуги на територията на Община Генерал Тошево към
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ІV. ОПРЕДЕЛЯ следните условия, при които да се проведе настоящия конкурс:
1. Кандидатите да са общопрактикуващи лекари, като притежават съответните сертификати и
разрешителни;
2. Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетите помещения единствено за предоставяне на лекарски услуги.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия и сключи договор за наем.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-7
от 20.03.2018 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 във връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с искане с вх.№УОС-01-15-1584/07.02.2018г. от Драгомир Стоянов Драганов,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І.ПРИЕМА допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018г., както следва:
Продажба на имот
№
Имот
Площ
Описание
кв.м
1. гр.Генерал Тошево – част от имот с
52.00 Жилищно предназначение
пл.№553, включен в УПИ №I-жил.стр. и
търговия в кв.61
Очаквани приходи: 1 005.00 (хиляда и пет).лв.
ІІ. ДАВА съгласие за продажба на Драгомир Стоянов Драганов, ЕГН 8201017946, с адрес:
гр.Генерал Тошево, ул.“Йордан Йовков“ №30, общ. Генерал Тошево, на следния недвижим имот:
Общинска земя с обща площ 52 кв.м., представляваща част от имот с пл.№553, включен в
УПИ №I-жил.стр. и търговия в кв.61 по ПУП на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево,
обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС №57/18.09.1997г., вписан под №30, том
VII, вх. рег №3464, вписан на 22.06.2005г. в Службата по вписванията гр.Генерал Тошево, при
граници и съседи: улица ОК 177 – 178 – 179 – ОК 180, пл.№551 и пл.№552
Драгомир Стоянов Драганов е собственик на постройки /гаражи/ с обща ЗП 52кв.м, изградени
въз основа отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №54/22.01.2018г, том I, рег. №122,
дело №14/2018г. и Нотариален акт №133/06.11.2007г., том XIII, рег.№4794, дело №1754/2007г.
Посочените постройки са законно построени, съгласно наличната документация.
ІІІ. Продажбата на общинската част от имота по т.ІІ 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 1 005.00 (хиляда и пет) лв., върху която се начислява ДДС и която
не е по-ниска от данъчната оценка – 544.10 лв. (петстотин четиридесет и четири лева и десет
стотинки).
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 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-8
от 20.03.2018 година

за учредяване на право на ползване върху общински имот за устройване на постоянен
пчелин
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация чл.8, ал.9, чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.11 от Закона за
пчеларството, във връзка с искане №УОС-01-15-4848/26.04.2017г. от Марияна Неделчева Николова,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018г., както следва:
Имот, който ще бъде предоставен за ползване
№
Имот
Площ Предназначение
кв.м
1. гр.Генерал Тошево
Пл. №1754 – част от УПИ № II–к.ж.стр. в
кв.137

690

За устройване на пчелин

Очаквани приходи за 1 (една) година – 124.00 (сто двадесет и четири) лв.
2. УЧРЕДЯВА възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин на
МАРИЯНА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА с ЕГН 7502010950, живуща в гр. Генерал Тошево, ул.”Васил
Априлов” №61, собственик на 35 (тридесет и пет) пчелни семейства, върху общинска земя,
представляваща дворно място с площ 690 (шестстотин и деветдесет) кв.м – имот с пл. №1754 (имот с
пл. № хиляда седемстотин петдесет и четвърти), част от УПИ №II (втори) в кв.137 (сто тридесет и
седми) по ПУП на гр.Генерал Тошево, частна общинска собственост, съгласно АОС
№1818/05.10.2005г., вх. рег. № 17, том ХІ, вписан под №5176 на 12.10.2005г. в Служба по
вписванията гр.Ген.Тошево, при граници и съседи: пл.№1753, ул.”Ц.Церковски”, УПИ №IV-1755,
1756 и ул. ОК 426 – ОК 425, за срок от 10 (десет) години.
3. ОПРЕДЕЛЯ цена на учреденото по т.2 право на ползване в размер на 124.00 (сто двадесет
и четири) лв. за година, съгласно оценка, извършена от оценител на имоти, вписан в Публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България, като цената се коригира ежегодно с
Индекса на инфлация, обявен от Национален статистически институт.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи
действия – правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република
България.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 3-9

от 20.03.2018 година
за увеличаване на капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции на
стойност 78 000 лв.
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.9 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 78 000
(седемдесет и осем хиляди) лева, разпределени в 3 900 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 3 900 броя нови акции:
поименни клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност
78 000 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 1 175 900 (Един милион сто 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 1 175 900
(Един милион сто 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 16 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІІІ.4 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-10
от 20.03.2018 година
за приемане на бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2019 – 2021 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 2019 –
2021 г. съгласно Приложение №1
Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 3-11
от 20.03.2018 година
за продължаване на дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги в
домашна среда”

На основание чл.21, ал.1, т.6; чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Във връзка с устойчивост по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги в
домашна среда” продължава своята дейност до 31.12.2018 година, финансиран по ПМС 332 от
22.12.2017 година на МС.
2. Дава съгласие да бъдат запазени двете работни места: на управител и на социален работник.
3. Утвърждава за периода 16.04 – 31.12.2018 година работни заплати на управител и на
социален работник и осигуровки за сметка на работодателя и издръжка сумата от 18309,00 лв.
/осемнадесет хиляди триста и девет лева/. Средствата да се осигурят от § 24-06 „Приходи от наеми
земя”, като разходите са в дейност 2589 „Други служби и дейности по социално осигуряване,
подпомагане и заетостта“ по § 0101 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения” в размер на 13 260,00 лв.; разходите за осигуровки са по § 0551 „осигурителни
вноски от работодател за ДОО“ в размер на 1 448,00 лв.,по§0580 „вноски за ДЗПО“ в размер на
464,00 лв.,по§0560 „здравно осигурителни вноски от работодател” в размер на 637,00 лв. и издръжка
на Центъра за периода 16.04 – 31.12.2018 година в размер на 2000,00 лв. по §1016 „вода, гориво и
енергия“ и 500,00 лв. по §1015 „материали“.
4. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево последващите съгласно закона действия
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 3-12
от 20.03.2018 година
за финансова подкрепа в размер на 1000/хиляда/ лева на РУ Генерал Тошево за
закупуване на тестове за наркотични вещества

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие да бъдат предоставени средства в размер на 1000 /хиляда/лв. на РУ на МВР
Ген. Тошево за борба с наркоразпространението и закупуване на тестове за наркотични вещества.
Средствата да се осигурят от дейност 1239 „Други дейности по вътрешна сигурност”,
параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите действия, съгласно закона.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 3-13
от 20.03.2018 година
за актуализация на бюджет 2018 г. на Община Генерал Тошево в частта на
собствените средства на капиталовите разходи за 2018 г.

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

I. ДАВА съгласие да бъде извършена актуализация в разходната част на местни дейности по
капиталовата програма за 2018 г. за сметка на § 0098 Резерв. Средствата да бъдат отразени във
функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда”, дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и
регионалното развитие”, § 5219 “Придобиване на други ДМА” в размер на 12 200 лв.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.ІV.4 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 3-14
от 20.03.2018 година
за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред,
чистотата и общественото имущество на територията на Община Генерал Тошево
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА изменения и допълнения в Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред , чистотата и общественото имущество на територията на община Генерал Тошево,
както следва:
Било:
Чл.4 т.3. Извършване на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в
близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14,00 и 16,00 часа и между
22,00 ч и 6,00 часа през зимния период и между 14,00 часа и 16,00 часа и 23,00 ч и 6,00 часа през
летния период , с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битови
отпадъци
Чл.4 т.3. се изменя и придобива следното съдържание:
Извършване на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до
тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14,00 и 16,00 часа и между 22,00 ч и
7,00 часа през зимния период и между 14,00 часа и 16,00 часа и 23,00 ч и 7,00 часа през летния
период , с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битови отпадъци
В член 4 се създава нова т.3.2 със следното съдържание: Не се допуска озвучаването на
открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони за времето
между 23,00 и 7,00 ч.
Било:
Раздел седми отглеждане на домашни животни
Раздел седми придобива следното съдържание:
Отглеждане на селскостопански животни
Било:
Чл.19./1/ Разрешава се отглеждане на селскостопански животни в парцели, в т.ч. и
съсобствени както следва:
1. в градски район:
а. едър рогат добитък - до 2 крави и техните приплоди до 1 (една) година;
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б. свине за угояване до 3 бр.;
в. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;
г. коне и магарета до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
д. овце и кози до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
е. птици на открито до 20 бр.;
ж. птици в клетка до 50 бр.;
з. зайци до 10 бр. и техните приплоди.
2. в селските райони:
а. едър рогат добитък - до 5 крави и техните приплоди до 1 (една) година.;
б. свине за угояване до 5 бр.
в. свине майки до 5 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;
г. коне или магарета - до 3 бр. и техните приплоди до 1 (една) година;
д. птици на открито до 50 броя;
е. зайци до 30 броя и техните приплоди
Член 19/1/ се изменя и придобива следното съдържание:
Физическите и юридическите лица може да отглеждат селскостопански животни на
територията на община Генерал Тошево.
Създава се нова алинея 2 в чл.19 със следното съдържание:
При отглеждане на селскостопански животни, собствениците и ползвателите на
животновъдните обекти са длъжни да спазват изискванията на:
- Закона за ветеринарномедицинската дейност;
- Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти,;
- Наредби за хуманно отношение съгласно вида и категорията на заявените животни за
отглеждане;
- Наредба №40 от 02.12.2008г . за условията за отглеждане на селскостопански
животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености;
Създава се нова алинея 3 в чл.19 със следното съдържание :
В обекти на физически лица, находящи се в границите на населените места на територията
на общината, предназначени за отглеждане на животни за лични нужди, допустимия брой животни
е както следва:
- За град Генерал Тошево:
1. едър рогат добитък - до 2 крави и техните приплоди до 1 (една) година;
2. свине за угояване до 3 бр.;
3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;
4. коне и магарета до 2 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. овце и кози до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
6. възрастни птици независимо от вида до 20 бр.;
7. бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 20 бройлера;
8. зайкини с приплодите до 10 бр.
- села на територията на общината:
1. едър рогат добитък - до 3 крави и техните приплоди до 1 (една) година;
2. свине за угояване до 3 бр.;
3. свине майки до 2 бр. и техните приплоди до 2 (два) месеца;
4. коне и магарета до 3 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
5. овце и кози до 7 бр. и техните приплоди до 12 месеца;
6. възрастни птици независимо от вида до 50 бр.;
7. бройлери и подрастващи птици независимо от вида до 50 бройлера;
8. зайкини с приплодите до 10 бр.;.
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

Създава се нова алинея 4 в чл.19 със следното съдържание :
Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел е разрешено извън
строителните граници и в населените места на територията на община Генерал Тошево, при
отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на действащото законодателство.
Създава се нова алинея 5 в чл.19 със следното съдържание : Отглеждането на пчелни
семейства се извършва в съответстввие с разпоредбите на Закона за пчеларството.
Било:
Чл.20. На територията извън регулация на населените места се разрешава отглеждането
на селскостопански животни при отстояния, условия и брой отговарящи на изискванията на Наредба
N 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и другите законови и
подзаконови нормативни актове.
Става:
Чл.20. Отменя се.
Било:
Чл.21. Във всички райони се разрешава отглеждането на декоративни птици, риби и
други домашни животни, освен ако за същите не се изисква специално разрешение, спазвайки
действащата законова и подзаконова нормативна уредба.
Става:
Чл.21. Отменя се.
Било:
Чл.22. т.1:
Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия неотговарящи на
изискванията на Наредба N 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
Чл.22. т.1 се изменя и придобива следното съдържание:
Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия неотговарящи на
изискванията на действащото законодателство.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.V.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-15
от 20.03.2018 година
за изменение и допълнение в 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.7, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на
местните данъци, такси и услуги на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
НОВ:
Чл. 56а (1) За ползване на легловата база на обект „Къмпинг село Красен“ се събира такса,
покриваща извършените от Община Генерал Тошево разходи по реновирането, ползването и
поддръжката на имота.
(2) Таксата за ползване се заплаща в кметство село Красен.
НОВО
Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях №40, Буква Ж
За ползване на стая в обект „Къмпинг село Красен“, както следва:
- през зимния отоплителен сезон – от 1 ноември до 31 март - по 24 /двадесет и четири/ лв. на
стая за ден;
- през останалите сезони
- по 20 /двадесет/ лв. на стая за ден.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.V.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-16
от 20.03.2018 година
за утвърждаване на план за противодействие на тероризма в община Генерал Тошево

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

Утвърждава план за противодействие на тероризма в община Генерал Тошево.
Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.V.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-17
от 20.03.2018 година
за приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал
Тошево за второто шестмесечие на 2017 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 2017 година.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.V.4 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-18
от 20.03.2018 година
за приемане на отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност през календарната 2017 година

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

Приема за сведение отчета на общинската комисия за обществен ред и сигурност за дейността
и през 2017 година.
Решението е прието - от 16 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.V.5 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-19
от 20.03.2018 година
за одобрение на Партньорски споразумения между Община Генерал Тошево и
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Добрич
(Приложение 1) и Главна дирекция „Гранична полиция” гр. София, (Приложение 2)

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 и чл.61 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Одобрява текст на партньорско споразумение между Община Генерал Тошево и
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", гр. Добрич.
2. Одобрява текст на партньорско споразумение между Община Генерал Тошево и Главна
дирекция «Гранична полиция» - гр. София.
3. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да подпише партньорско
споразумение със следните публични институции: Регионална дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението", гр. Добрич и Главна дирекция „Гранична полиция” гр. София.
4. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.V.6 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 3-20
от 20.03.2018 година
за определяне членството в Постоянни комисии на общински съветник

На основание чл.21 ал.1 т.1, чл.33 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Избира общинския съветник Георги Дяков Йорданов за член на Постоянната комисия по
Промишлено-стопански дейности и устройство на територията и Постоянната комисия Бюджетноданъчна при Общински съвет Генерал Тошево.

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 20.03.2018г., протокол №3, т.VІ. от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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