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 № 5-1
от 24.07.2017 година
за избор за председател на общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Избира за председател на общински съвет Генерал Тошево – Христо Иванов Павлов.

Решението е прието при тайно гласуване от 17 гласували – с 11 „за”, 3 „против”, 3
недействителни бюлетини на заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол
№5, т.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 № 5-2
от 24.07.2017 година
за включване на общински училища, действащи в административните граници на община
Генерал Тошево в списъка на средищните детски градини и училища

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 и
чл.3, ал.1 и ал.2 от Постановление на Министерски съвет № 128 от 29 юни 2017 г. за определяне
на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДЕКЛАРИРА, че Средно училище «Никола Йонков Вапцаров» - гр. Генерал Тошево,
код по БУЛСТАТ 000842639, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, гр. Генерал
Тошево, ул "В. Априлов" №7, представлявано от Радка Димитрова Йорданова – директор,
отговаря на изискванията за средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017 година.
2. ДЕКЛАРИРА, че Основно училище „Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево, код по
БУЛСТАТ 000841843, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево,
град Генерал Тошево, ул. "Раковски"№ 16, представлявано от Петя Илиева Панева – директор,
отговаря на изискванията за средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017 година.
3. ДЕКЛАРИРА, че Основно училище „Христо Ботев” с.Кардам, код по БУЛСТАТ
000842190, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, село Кардам,
ул.Червеноармейска №1, представлявано от Тодорка Стоянова Стефанова – директор, отговаря на
изискванията за средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017 година.
4. ДЕКЛАРИРА, че Основно училище „Васил Левски” с.Преселенци, код по БУЛСТАТ
124114885, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, село
Преселенци, представлявано от Стоянка Димитрова Стойкова – директор, отговаря на
изискванията за средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование и чл.2 от ПМС №128 от 29 юни 2017 година.
5. ДЕКЛАРИРА, че Основно училище «Йордан Йовков» село Спасово, код по БУЛСТАТ
000842468, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, село Спасово,
представлявано от Георги Стоев Георгиев – директор, отговаря на изискванията за средищно
училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.2
от ПМС №128 от 29 юни 2017 година.
6. ДЕКЛАРИРА, че Основно училище «Йордан Йовков» село Красен, код по БУЛСТАТ
000842233, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Красен,
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представлявано от Биляна Георгиева Тонева – директор, отговаря на изискванията за средищно
училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.2
от ПМС №128 от 29 юни 2017 година.
7. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да отправи предложение до
Министерството на образованието и науката за включването на СУ „Никола Йонков Вапцаров”
гр.Генерал Тошево, ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево, ОУ „Христо Ботев” с.Кардам,
ОУ „Васил Левски” с.Преселенци, ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово и ОУ „Йордан Йовков”
с.Красен в Списъка на средищните детски градини и училища.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.І.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 № 5-3
от 24.07.2017 година
за включване на Основно училище „Йордан Йовков” село Красен и Основно училище
„Йордан Йовков” село Спасово в списъка със защитени училища

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.54 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.2 и чл.5 от
Постановление на Министерски съвет № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДЕКЛАРИРА, че Основно училища «Йордан Йовков» село Красен, код по БУЛСТАТ
000842233, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Красен,
представлявано от Биляна Георгиева Тонева – директор, отговаря на изискванията за защитено
училище по смисъла на чл.54 Закона за предучилищното и училищното образование и ПМС 121 от
23 юни 2017 година.
2. ДЕКЛАРИРА, че основно училище «Йордан Йовков» село Спасово, код по БУЛСТАТ
000842468, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Спасово,
ул. "26" №4, представлявано от Георги Стоев Георгиев – директор, отговаря на изискванията за
защитено училище по смисъла на чл.54 Закона за предучилищното и училищното образование и
ПМС 121 от 23 юни 2017 година.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да отправи предложение до
Министерството на образованието и науката за включването на Основно училище „Йордан
Йовков” село Красен и Основно училище „Йордан Йовков” село Спасово в Списъка със
защитените детски градини и защитените училища.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-4
от 24.07.2017 година
за включване на детски градини, действащи в административните граници на община
Генерал Тошево в списъка със средищни детски градини
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 и чл.3,
ал.1 и ал.2 от Постановление на Министерски съвет №128 от 29 юни 2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 и чл.3,
ал.1 и ал.2 от Постановление на Министерски съвет №128 от 29 юни 2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет
гр.Генерал Тошево РЕШИ:
1. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина „Пролет” - гр. Генерал Тошево, код по БУЛСТАТ
000850148, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, гр. Генерал Тошево, ул.”Христо
Ботев” №18, представлявана от Росица Донова Димитрова – директор, отговаря на изискванията за
средищна детска градина, съгласно на чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.1 от Постановление на Министерски съвет №128 от 29 юни 2017 г.
2. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина „Дъга” - село Кардам, код по БУЛСТАТ 000841067,
със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, село Кардам, ул.
„Тополи” №1, представлявана от Янка Станчева Михайлова – директор, отговаря на изискванията
за средищна детска градина, съгласно чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.1 от Постановление на Министерски съвет №128 от 29 юни 2017 г.
3. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина „Слънчо” - село Преселенци, код по БУЛСТАТ
000841334, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, село
Преселенци, ул. „Втора” №13, представлявана от Радослава Стойкова Петрова – директор,
отговаря на изискванията за средищна детска градина, съгласно чл.53, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.1 от Постановление на Министерски съвет №128
от 29 юни 2017 г.
4. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина село Красен, код по БУЛСТАТ 000841149, със
седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Красен, представлявана от
Иванка Димитрова Кючукова – директор, отговаря на изискванията за средищна детска градина,
съгласно чл.53, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 от
Постановление на Министерски съвет №128 от 29 юни 2017 г.
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5. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да отправи предложение до
Министерството на образованието и науката за включването на Детска градина „Пролет”, Детска
градина „Дъга”, Детска градина „Слънчо” и Детска градина село Красен в Списъка със
средищните детски градини и училища.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-5
от 24.07.2017 година
за включване на Детска градина село Красен и Детска градина село Спасово в
списъка със защитени детски градини
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.54 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 и чл.5 от
Постановление на Министерски съвет № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина село Красен, код по БУЛСТАТ 000841149, със
седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Красен, представлявана от
Иванка Димитрова Кючукова – директор, отговаря на изискванията за защитена детска градина,
съгласно чл.54 Закона за предучилищното и училищното образование и и чл.1, ал.1 от
Постановление на Министерски съвет №121/23.06.2017.
2. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина село Спасово, код по БУЛСТАТ 000841462, със
седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Спасово, представлявана
от Елис Алтанова Джеладанова – директор, отговаря на изискванията за защитена детска градина,
съгласно чл.54 Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1, ал.1 от
Постановление на Министерски съвет №121/23.06.2017.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да отправи предложение до
Министерството на образованието и науката за включването на Детска градина село Красен и
Детска градина село Спасово в Списъка със защитените детски градини и защитените училища.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.І.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 № 5-6
от 24.07.2017 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2017 / 2018 година в общинските училища
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.11 и чл.12 от Наредба №7/29.12.2000г. за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и науката,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. РАЗРЕШАВА функционирането на маломерни и слети паралелки в Средно училище
„Никола Йонков Вапцаров”, Основно училище „Христо Смирненски”, Основно училище „Христо
Ботев” с.Кардам, Основно училище „Васил Левски” с.Преселенци, Основно училище „Йовков
Йовков” с.Спасово и Основно училище „Йовков Йовков” с.Красен през учебната 2017/2018
година, а именно:
1. СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Генерал Тошево – общ брой ученици І-ХІІ клас – 343
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
ІІІ а
1 маломерна
14
VІІ а
1 маломерна
17
2.ОУ „Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево – общ брой ученици в І – VІІ клас – 213
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
ІVб
1 маломерна
10
Vб
1 маломерна
13
VІІ б
1 маломерна
14
3. ОУ „Христо Ботев”, с.Кардам – Общ брой ученици в І – VІІ клас -76
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
10
ІІ
1 маломерна
10
ІІІ
1 маломерна
11
ІV
1 маломерна
15
V
1 маломерна
10
VІ
1 маломерна
10
VІІ
1 маломерна
10
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1. ОУ „Васил Левски” с.Преселенци, общ брой ученици І-VІІ клас – 54
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І – ІІІ
1 слята
7+5
ІІ-ІV
1 слята
5+11
V
1 маломерна
13
VІ-VІІ
1 слята
5+8
Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово – общ брой ученици - 94
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
10
ІІІ
1 маломерна
12
ІV
1 маломерна
14
V
1 маломерна
14
VІ
1 маломерна
11
VІІ
1 маломерна
17
2. ОУ „Йордан Йовков” с.Красен – общ брой ученици 53
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І-ІІ
1 слята
3+10
ІІІ-ІV
1 слята
6+8
V
1 маломерна
8
VІ
1 маломерна
9
VІІ
1 маломерна
9
ІІ. ДЕКЛАРИРА, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените
маломерни и слети паралелки в средищните училища СУ „Никола Йонков Вапцаров”, ОУ Христо
Смирненски” и в защитеното училище ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово,тъй като там общият
брой ученици е над минимално фиксирания в чл.11, ал.3.
ІІІ. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам в размер на 14 288,40 лв. за учебната 2017-2018 г.
Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други разходи”.
ІV. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Васил Левски” с.Преселенци в размер на 9525,60 лв. за учебната 20172018 г.. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други
разходи” .
V. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
защитеното училище ОУ „Йордан Йовков” с.Красен в размер на 10 886,40 лв. за учебната 20172018 г.. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други
разходи”.
VI. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи, съгласно
нормативната уредба действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.І.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 № 5-7
от 24.07.2017 година
за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Генерал Тошево (2017 – 2019 г.)

На основание чл.21, ал.1., т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.197 от Закона за предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ПРИЕМА Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
в община Генерал Тошево (2017 – 2019 г.);
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №4, т.І.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 № 5-8
от 24.07.2017 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за неотдадени
на 2 тръжни процедури за стопанската 2017-2018 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 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, и чл.76 и чл.77 ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за
стопанската 2017-2018г., 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

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

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 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-9
от 24.07.2017 година
за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на Подробен
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане на процедура за
определяне на трасе за външно електрическо кабелно присъединяване на ново БКТП в ПИ
2127 по плана на промишлена зона на град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1, от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на „ЛОВМИЙТ ЕНД ФИШ” ЕООД с ЕИК 202207074 изработване на
Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне на трасе за
външно електрическо кабелно присъединяване на ново БКТП в ПИ 2127 по плана на промишлена
зона на град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места
в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на
Общината.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-10
от 24.07.2017 година
за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.14 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 2017 г., както следва:
Имот, който ще бъде отдаден за
10/08.05.2014г. на ОбС Генерал Тошево
№
1.

безвъзмездно ползване, съгласно Решение №4-

Имот
с.Спасово – сондаж ЕС-1 в ПИ№ 057002

Дълбочина
м.
89.5

Предназначение
За водовземане

II. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия по управление и разпореждания с имотите – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІІІ.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
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 № 5-11
от 24.07.2017 година
за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и ал.6 и чл.41, ал.2 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 2017 г., както следва:
1. Имоти, предвидени за продажба:
№
1.

2.

3.

Местонахождение
на имота
с. Пленимир

Кв. м.
Дка.

УПИ№ ХV-102 в кв.
15

1 270

№4165/31.05.2017, вх.1400, акт
№151, т.ІІІ, имотна партида
39331, вписан на 07.06.2017г.

Жилищно
предназначение

17.207

№2802/01.02.2008, вх.рег.624, т.І,
вписан под №113 на 05.02.2008г.
№4205/11.07.2017, вх.рег. №1973,
акт133, вписан на 13.07.2007г.

Стопанско
предназначение
Жилищно
предназначение

Землище Генерал
Тошево
ПИ№ 000163
с.КъпиновоУПИ№ХІІІ-общ. в кв.
28

1 100

АОС №…, вп. под №., том ….г.

Предназначение

Очаквани приходи – 40 725.00 лв.
ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими
имоти – частна общинска собственост:
№

Местонахожден
ие
на УПИ №…..

Кв. м.
Дка.

АОС №…, вп. Под №…., том
…, ……….г.

Данъчна
оценка/
лв.
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Начална
тръжна
цена/ лв.

1.

с. Пленимир
УПИ№ ХV-102 в
кв. 15

2.

3.

Землище
Генерал Тошево
ПИ №000163
с.Къпиново
УПИ№ХІІІ-общ.
в кв. 28

1 270

№4165/31.05.2017, вх.1400,
акт№151,т.ІІІ, имотна партида
39331, вписан на 07.06.2017г.

2 651.80

2 921.00

17.207

№2802/01.02.2008, вх.рег.624,
т.І, вписан под №113 на
05.02.2008г.
№4205/11.07.2017, вх.рег.
№1973, акт133, вписан на
13.07.2007г.

3 414.70

35 274.00

2 296.80

2 530.00

1 100

III. ОДОБРЯВА предложените начални тръжни цени на горепосочените имоти,
определени от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите
оценители в България, които не са по-ниски от данъчните, видно от таблицата.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия по управление и разпореждания с имотите – както правни, така и фактически.

Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІІІ.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 № 5-12
от 24.07.2017 година
за увеличаване на капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции на
стойност 65 000 лв.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 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 65
000(шестдесет и пет хиляди) лева, разпределени в 3 250 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 3250 броя нови
акции: поименни клас А2, всяка с номинал от 20(двадесет) лева на обща стойност 65 000 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 1 097 900(Един милион деветдесет и седем 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 1 097
900(Един милион деветдесет и седем 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, 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
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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 15 гласували – с 12 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІІІ.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 № 5-13
от 24.07.2017 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по
бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА 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 второто тримесечие на
2017г. съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение
на промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на
2017 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 второто
тримесечие на 2017 г. съгласно Приложение № 3.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІV.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 № 5-14
от 24.07.2017 година
за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за второто
тримесечие на 2017г. в размер на 676,60 лв.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІV.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 № 5-15
от 24.07.2017 година
за безлихвен заем в размер на 40 000 лева на ОУ ”Хр.Смирненски” гр.Ген.Тошево по
докладна записка на Петя Илиева Панева – директор на ОУ ”Хр.Смирненски”
На основание чл.21, ал.1, т.10
администрация,

от Закона за местното самоуправление и местната

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Да се предоставят средства в размер на 40 000 лева на ОУ ”Хр.Смирненски” гр.Ген.Тошево
във връзка с реализация на проект „Иновативни практики и услуги в образованието“ по програма
за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020г. Средствата
да се осигурят от собствени приходи §2406 „Приходи от наеми земя“ и отнесат като безлихвен
заем по § 7500 „Временни безлихвени заеми между бюджети“. Получения заем да бъде
възстановен на Община Генерал Тошево до 31.05.2018г. Възлага и делегира права на Кмета на
Община Генерал Тошево да подготви договор за отпускане на безлихвен заем.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.ІV.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 № 5-16
от 24.07.2017 година
за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево за 2016 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от ЗОД и
чл.140, ал.1-5 от ЗПФ и във връзка с чл.44, ал.1-5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода по
дейности, както следва:
1.1.по прихода – 13 558 226 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и
2);
1.2.по разхода – 13 558 226 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5);
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:
2.1.По прихода – 11 284 162 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и
2);
2.2.По разхода – 11 284 162 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5)
3. Отчета на приходно – разходната сметка на средствата от ЕС за 2016 г. (съгласно
Приложение № 6)
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 г. (съгласно Приложение № 7)
5. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2016 г., по обекти и
източници на финансиране (съгласно Приложение № 8)
6. Приема доклад за изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към 31.12.2016
г. (съгласно Приложение № 9)
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІV.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 № 5-17
от 24.07.2017 година
за актуализация на бюджет 2017 г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2017 г. в частта му за местните приходи в съответствие с Приложение № 1.
IІ. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2017 г. в частта му за местните разходи съгласно Приложение № 2.
III. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2017 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 3.
Решението е прието - от 15 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.ІV.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 № 5-18
от 24.07.2017 година
за изменение на Решение №4-1/08.06.2017 г. на Общински съвет Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и във връзка с
инициативата на Общински комитет „Васил Левски” за изграждане на паметник на Васил Левски
в град Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ИЗМЕНЯ точка Втора на Решение №4-1/08.06.2017 г. на Общински съвет Генерал
Тошево, като тя добива следното съдържание:
„Дава съгласие събраните средства за изграждането на паметник на Васил Левски от
Общински комитет „Васил Левски” да постъпват по обособена сметка за чужди средства „Други
сметки и дейности” с наредител Община Генерал Тошево, партида „Комитет „Васил Левски”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши всички последващи
съгласно закона действия
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-19
от 24.07.2017 година
за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 3-11/25.04.2017г. на
Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ИЗВЪРШВА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в т. 1 и т. 2 от Решение № 311/25.04.2017г. на Общински съвет Генерал Тошево, като ВМЕСТО „офис №401 с площ 16кв.м.,
офис № 402 с площ 16кв.м, офис № 403 с площ 16кв.м, офис № 404 с площ 16кв.м, офис №405 с
площ 16кв.м и сервизно помещение с площ 6 кв.м ” ДА СЕ ЧЕТЕ „7 броя помещения за
офиси, коридор, сервизно помещение с обща площ 240.65кв.м, находящи се в северното
крило на сградата”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия, както правно така и фактически.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-20
от 24.07.2017 година
за провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване
и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация»
Добрич АД
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организация и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за
водите и Покана № №ТР-07-01-7748/03.07.2017г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – Кмет на община Генерал Тошево, да
представлява Община Генерал Тошево на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация
по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и
канализация – Добрич» АД, което ще се проведе на 31.07.2017г. от 14:00 часа в Областна
администрация Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – Кмет на община Генерал Тошево, да
гласува на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД
по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на
община Генерал Тошево.
3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на община Генерал Тошево, да вземе
участие в заседанието на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в
обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД, да се
представлява от г-н Деян Димитров – заместник-кмет на община Генерал Тошево, като Общински
съвет дава мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест,
като защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-21
от 24.07.2017 година
за изменение и допълнение на Наредбата за управление и финансиране на дейностите по
третиране на битови и строителни отпадъци на територията на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.22 и последващите от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.26 и
чл.28 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА допълнението на Наредба за управление и финансиране на дейностите по
третиране на битови и строителни отпадъци на територията на Община Генерал Тошево, както
следва:
БИЛО:
Чл.6. (1) Лицата, които образуват строителни отпадъци от домакинствата или неопасни
промишлени отпадъци разрешени за депониране на депото са длъжни да:
1. Получат разрешение за извозване и депониране на строителни отпадъци от
домакинствата или подобни на битовите отпадъци от кмета на общината след подадено от тях
заявление
2. Организират сами извозването им след получаването на разрешение съгласно т.1 или
ги предадат за извозване на оторизирана търговско дружество, с което Община Генерал Тошево е
сключила договор, след заплащане по касов път в касата, намираща се в сградата Общинска
администрация, за транспортирането на тон строителен отпадък, сумата от 48 лв.
(3) За депонирането на строителни и неопасни промишлени отпадъци се заплаща
определена такса, съгласно чл.14 на настоящата наредба
(4) Възложителите на строителни и ремонтни дейности са длъжни да обезвреждат
строителните отпадъци в съответствие с Наредбата за управление на строителни отпадъци и
влагане на рециклирани строителни материали, като:
1.Изготвят планове за управление на строителните отпадъци, които да са част от
процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, като съдържат
данните по чл.11 на Закона за управление на отпадъците.
2.Сортират отпадъците по вид на мястото на образуване и осигуряват последващата им
обработка и рециклиране от оторизирани фирми.
3.Определят лице отговорно за управление на строителните отпадъци, което да води
дневник за извозването и отчита предадените за рециклиране строителни отпадъци, както и да
представят отчет за утвърждаване от компетентните органи за изпълнение на плана за управление
на строителните отпадъци.
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СТАВА:
Чл.6. (1) Лицата, които образуват строителни отпадъци от домакинствата или
биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране, неопасни промишлени отпадъци,
подобни на битовите отпадъци разрешени за депониране на депото, са длъжни да:
1. Получат разрешение за предаване на депото на строителни отпадъци от
домакинствата, биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране или подобни на
битовите отпадъци от кмета на общината след подадено от тях заявление
2. Организират сами извозването им след получаването на разрешение съгласно т.1 или
предадат за извозване генерираните строителни отпадъци на оторизирано търговско дружество,
с което Община Генерал Тошево е сключила договор, след заплащане по касов път в касата,
намираща се в сградата Общинска администрация, за транспортирането на тон строителен
отпадък, сумата от 48 лв.
(3) За депонирането на строителни, неопасни промишлени, подобни на битовите
отпадъци и биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране се заплаща определена
такса, съгласно чл.14 на настоящата наредба
(4) Възложителите на строителни и ремонтни дейности са длъжни да обезвреждат
строителните отпадъци в съответствие с Наредбата за управление на строителни отпадъци и
влагане на рециклирани строителни материали, като:
1.Изготвят планове за управление на строителните отпадъци, съгласно чл.11 на Закона за
управление на отпадъците.
2.Сортират отпадъците по вид на мястото на образуване и осигуряват последващата им
обработка и рециклиране от оторизирани фирми.
3.Определят лице отговорно за управление на строителните отпадъци, което да води
дневник за извозването и отчита предадените за рециклиране строителни отпадъци, както и да
представят отчет за утвърждаване от компетентните органи за изпълнение на плана за управление
на строителните отпадъци.
БИЛО:
Чл.14 (1) Таксите за използване на регионалните съоръжения и депа при изхвърляне на
строителни, отпадъци от домакинствата, битови и подобни на битовите отпадъци се определят на
база разходите, свързани с експлоатацията, поддържането, закриването и рекултивацията на
депото като същите са еднакви за всички общини включени в Регионалното сдружение за
управление на отпадъците.
(2) Таксите се определят по вид и количество/тон/, като за приравнените към битовите,
подобни отпадъци и негодните за рециклиране строителни отпадъци таксата е в размер на 79 лв. за
тон, а за и строителни отпадъци от домакинствата събрани разделно и годни за рециклиране -е в
размер на 4 лв. за тон, като се заплащат в общината при подаване на заявление за разрешение за
транспортирането им на регионалното депо в с. Стожер.
(4) В случай, че количествата строителни или подобни на битовите отпадъци се окажат поголеми от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати
дължимата такса за допълнителните количества в касата на община Генерал Тошево, по
представената кантарна бележка от оператора на депото.
СТАВА:
Чл.14 (1) Таксите за използване на регионалните съоръжения и депа при изхвърляне на
строителни, отпадъци от домакинствата, биоразградими отпадъци, подходящи за
компостиране, битови и подобни на битовите отпадъци се определят на база разходите, свързани
с експлоатацията, поддържането, закриването и рекултивацията на депото като същите са еднакви
за всички общини включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
(2) Таксите се определят по вид и количество/тон/, като за приравнените към битовите,
подобни отпадъци и негодните за рециклиране строителни отпадъци таксата е в размер на 79 лв. за
тон, за биоразградимите отпадъци - 48 лв. за тон, а за и строителни отпадъци от домакинствата
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събрани разделно и годни за рециклиране - е в размер на 4 лв. за тон, като се заплащат в общината
при подаване на заявление за разрешение за предаването им на регионалното депо в с. Стожер.
(4) В случай, че количествата строителни, биоразградимите или подобни на битовите
отпадъци се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е
длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните количества в касата на община Генерал
Тошево, по представената кантарна бележка от оператора на депото.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови
действия по изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-22
от 24.07.2017 година
за приемане на изменение и допълнение в Наредба за управление на общинските пътища
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.3, ал.3, чл.8, ал.3 от Закона за пътищата, чл.3 от Правилника за прилагане на
Закона за пътищата, във връзка с чл. 7, ал.2, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Наредба за управление на общинските пътища, както следва:
БИЛО:
Чл.1 (2) Наредбата не се прилага за:
1.
селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
2.
горските пътища;
3.
частните пътища, неотворени за обществено ползване.
СТАВА:
Чл.1 (2) Наредбата не се прилага за:
1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях,
които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;
2. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. горските пътища;
4. частните пътища, неотворени за обществено ползване.
БИЛО:
Чл.4.(1) Пътищата имат следните основни елементи:
1.
обхват;
2.
пътни съоръжения;
3.
пътни принадлежности.
СТАВА:
Чл.4.(1) Пътищата имат следните основни елементи:
1.
обхват на пътя;
2.
пътни съоръжения;
3.
пътни принадлежности.
БИЛО:
Чл.5 (3) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се
определя с градоустройствените и застроителни планове.
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СТАВА:
Чл.5 (3) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се
определя с устройствените и застроителните планове.
БИЛО:
Чл.8. Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:
1.
при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична
собственост на държавата или на общината – по предложение на кмета на общината или на
Изпълнителна агенция “Пътища”;
СТАВА:
Чл.8 Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:
1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична
собственост на държавата или на общината – по предложение на кмета на общината или на
Агенция „Пътна инфраструктура”;
БИЛО:
Чл.11 (2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и
представят в Министерството на регионалното развитие от:
1.
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища” след съгласуване с
кмета на общината – за промяна в публична държавна собственост на пътища,публична общинска
собственост;
2.
кмета на общината след съгласуване с Изпълнителна агенция “Пътища” – за
промяна в публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на
пътища, частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни/
СТАВА:
Чл.11 (2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и
представят в Министерството на регионалното развитие от:
1. изпълнителния директор на Агенция „Пътна инфраструктура” след съгласуване с кмета
на общината – за промяна в публична държавна собственост на пътища,публична общинска
собственост;
2. кмета на общината след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура”;за промяна в
публична общинска собственост на пътища, публична държавна собственост или на пътища,
частна собственост и обратно /или на общинските пътища в частни/
БИЛО:
Чл.13.(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети
лица се издават от кмета на общината, по предложение на сектор “КАТ – Пътна полиция” при
РДВР.
СТАВА:
Чл.13.(2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети
лица се издават от кмета на общината, по предложение на Сектор “Пътна полиция” при Областна
дирекция на Министерство на вътрешните работи.
БИЛО:
Чл.14.(1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат
изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на Закона за
общинската собственост и наредбата на общинския съвет по Чл.71 ал. 1 т. 2 от ЗОС.
СТАВА:
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Чл.14.(1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат
изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на Закона за
концесиите
НОВО:
Чл.19 (6) В случаите, когато за пътя е предоставена концесия, Кмета на Община Генерал
Тошево издава разрешението за специално ползване след съгласуване с концесионера.
БИЛО:
Чл.20.(1) Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на
пътя, когато:
1.
не са налице условията по чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;
2.
специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или
прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3.
специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и
характеристиките на пътя;
4.
предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен
план.
(2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.
СТАВА:
Чл.20.(1) Кметът на община Генерал Тошево отказва издаване на разрешение за специално
ползване на пътя, когато:
1. не са налице условията по чл. 26, ал. 7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави
невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките
на пътя;
4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план;
5. не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на
Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на
Министерството на вътрешните работи.
БИЛО:
Чл.22 (4) Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от една година.
СТАВА:
Чл.22 (4) Разрешението за специално ползване по ал. 3 е валидно за срок от две година.
БИЛО:
Чл.23. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното
лице прилага:
1.
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2.
копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.
копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на
обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
4.
подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и
разположението на обекта, към който са приложени:
5.
схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му
спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;
СТАВА:
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Чл.23. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното
лице прилага:
1.
удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2.
копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.
копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на
обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
4.
становище на органите на Министерството на вътрешните работи;
5.
съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".
БИЛО:
Чл.24 (1) Разрешението по Чл.18, ал.1 от ЗП се издава, когато:
1.
не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1;
2.
са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на
нормите за проектиране към нея;
СТАВА:
Чл.24 Разрешението по чл.18, ал.1 от Закона за пътищата се издава, когато:
1.
не са налице основанията за отказ по чл.19, ал.1 от Закона за пътищата;
2.
са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища;
НОВО:
Чл.24. т.7 проектът предвижда пред търговския крайпътен обект да се изгради
ограничителна система в съответствие с изискванията на БДС EN1317 и Техническите правила за
приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.
БИЛО:
Чл.25.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при
изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително условие за издаване на разрешение за
ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на
съдебната регистрация.
(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на
разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на
територията, от която дата се дължи и таксата по Чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.
СТАВА:
Чл.25. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски
крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице след
приключване на производството по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за специално ползване на пътищата и
при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на
търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. Към искането се прилага координатен
регистър на площта на обекта и връзките към него в координатна система Българска геодезическа
система 2005.
(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение
№ 2 от Наредба за специалното ползване на пътища.
БИЛО:
Чл.27(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от една година.
СТАВА:
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Чл.27 (2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от шест месеца.
БИЛО:
Чл.28 Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:
1.
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2.
копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.
технически или работен проект за конкретното съоръжение
СТАВА:
Чл.28. Към искането за специално ползване по чл.27 заинтересуваното лице прилага:
1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. съгласуван работен проект с Кмета на Община Генерал Тошево или декларация-съгласие
за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл.
13, ал. 3 от Наредбата за специално ползване на п пътищата;
4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение
се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на
имота;
5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на
Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и
мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на
ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.
БИЛО:
Чл.29.(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващата зона се издава, когато:
1.
не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1;
2.
рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500 м от пътни възли и кръстовища за
общинските пътища;
3.
рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
4.
рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на
пътната настилка;
5.
разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не помалко от 200 м.
(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:
1.в средната разделителна ивица;
2.изградени като преместващи конструкции над общинските пътища;
3.наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и
символи.
СТАВА:
Чл.29 (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в
обслужващата зона се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл. 6, ал. 1 от Наредба за специално ползване на
пътищата;
2. рекламното съоръжение в обхвата на пътя отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли за автомагистралите и скоростните пътища, и 500 м от пътни възли и кръстовища - за останалите
пътища;
3. рекламното съоръжение в обслужващата зона на пътя отстои не по-малко от 500 м преди
пътни възли и кръстовища и 100 м след тях - за всички републикански пътища;
4. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
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5. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната
настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не помалко от 5 м;
6. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не помалко от 300 м за автомагистрали и скоростни пътища и 200 м за останалите пътища;
7. горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.
(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:
1. в зони с ограничена видимост;
2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
5. в средната разделителна ивица;
6. изградени като премостващи конструкции над републиканските пътища;
7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и
символи;
8. когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.
БИЛО:
Чл.30.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно
съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в
разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително
условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за
устройство на територията.
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на
съдебната регистрация.
(3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на
разрешението за ползване на строежа по смисъла на чл.177 от Закона за устройство на
територията, от която дата се дължи и таксата.
(4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
СТАВА
Чл. 30. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно
съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в
разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение. Разрешението за
специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен
регистър, воден от Община Генерал Тошево, под съответен регистрационен номер.
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото
рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на
рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път,
констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.
(3) Срокът на валидност на издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез
експлоатация на рекламно съоръжение е 10 години.
(4) В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното рекламно
съоръжение новият собственик е длъжен да уведоми писмено Община Генерал Тошево, за
настъпилата промяна, която се отразява в публичния регистър, воден от нея, и в издаденото
разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да бъде представено нотариално заверено
копие от договора за прехвърляне собствеността на съответното съоръжение.
(5) При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение разрешението за специално
ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава на новия
собственик за остатъка от срока, определен в старото разрешение. Преиздаденото разрешение за
експлоатация на рекламно съоръжение се счита за издадено при условията на разрешението на
първоначалния собственик и към него се прилага режимът, приложим за първоначалното
разрешение за експлоатация.
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(6) Всяко рекламно съоръжение трябва да бъде обозначено със стикер, съдържащ
информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване, неговия собственик и
телефон за връзка.
(7) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за специално
ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл. 57, ал. 4
от Закона за пътищата.
(8) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
БИЛО:
Чл.32.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на
подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за
строеж по смисъла на глава осма, Раздел III от Закона за устройство на територията.
СТАВА:
Чл.32 Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и
в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на
глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
БИЛО:
Чл.33. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни
проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:
1.
полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното
платно до края на ограничителната строителна линия;
2.
пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;
3.
реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя.
СТАВА:
Чл.33. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и
в обслужващата зона се изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на
пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
БИЛО:
Чл.34. Към искането по Чл.31 заинтересуваното лице прилага:
1.
удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2.
копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.
технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.
СТАВА:
Чл.34. Към искането по чл.32 заинтересуваното лице прилага:
1. декларация от Кмета на Община Генерал Тошево, с която се заявява, че при
необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
4. съгласуван с Кмета на Община Генерал Тошево технически или работен проект за
съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на
вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";
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5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда
съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно
дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от
договора;
6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава
разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.
БИЛО:
Чл.35 (1) Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и надземни
проводи в обхвата на пътя се допуска, при условие, че проводът или съоръжението са проектирани
така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и
безопасността на движението.
(2) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на
подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и
разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на
земи в обхвата на пътя.
(3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява
съгласно чл.26, ал.4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на техническата служба
на общината се заплаща съответната такса за временното ползване на части от пътното платно и
на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при
извършване на ремонт.
СТАВА:
Чл. 35. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт
на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на
пътя и в обслужващата зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по
време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не
застрашават безопасността на движението.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на
съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и
в обслужващата зона се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.
БИЛО:
Чл.38. Към искането по Чл.35 заинтересуваното лице прилага:
1.
проект или схема за временна организация на движението;
СТАВА:
Чл.38 Към искането по чл. 36 заинтересуваното лице прилага:
1. проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от
Сектор "Пътна полиция" в Областна дирекция – Добрич на Министерството на вътрешните
работи;
БИЛО:
Чл.39. (2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Изпълнителна
агенция “Пътища” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската
пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.
СТАВА:
Чл.39. (2) Община Генерал Тошево и собствениците на частни пътища съгласуват с
Агенция “Пътна инфраструктура” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от
републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.
БИЛО:
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Чл.45. Изпълнителна агенция “Пътища” и общините осъществяват съвместно по
взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските
пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в Закона за пътищата
и ППЗП.
СТАВА:
Чл.45. Агенция „Пътна инфраструктура” и Община Генерал Тошево осъществяват
съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на
републиканските пътища в чертите на населените места при условията и по реда, определени в
Закона за пътищата и Правилника за прилагането на Закона за пътищата.
БИЛО:
Чл.46. (2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по
пътищата и улиците да се съгласува с РПУ и кмета на общината и да се извършва при условия и
ред, определени с Наредба №16 от 23.07.2001 година на Министерство на регионалното
развитие и благоустройство.
СТАВА:
Чл.46. (2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по
пътищата и улиците да се съгласува с Районно управление Генерал Тошево и Кмета на община
Генерал Тошево и да се извършва при ред и условия, определени с Наредба № 3 от 16 август 2010
г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и
монтажни работи по пътищата и улиците.
БИЛО:
Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските
пътища се осъществяват от отдел”ИДЕЧ” при Общинска администрация.
СТАВА:
Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските
пътища се осъществяват от отдел ТУСИДЕ при Общинска администрация.
БИЛО:
Чл.66.(1) Наказват се с глоба от 50 до 100. лв. физически лица, които извършват или
разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя.
1.
изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без
разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2.
паша на добитък и опожаряване на растителност;
3.
превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване;
4.
поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на пътя;
5.
влачене на дървета и други предмети;
6.
движение с верижни машини, освен при снегопочистване;
7.
движение с непочистени от кал машини;
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 100 до 250 лв.
СТАВА:
Чл.66 (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физически лица, които извършват или
разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя.
1.
изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без
разрешение на администрацията, която управлява пътя;
2.
паша на добитък и опожаряване на растителност;
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3.
превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното
разпиляване;
4.
поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на пътя;
5.
влачене на дървета и други предмети;
6.
движение с верижни машини, освен при снегопочистване;
7.
движение с непочистени от кал машини;
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 500 до 1000 лв.
БИЛО:
Чл.67. Наказват се с глоба от 100 до 1000 лв., ако деянието не представлява престъпления,
физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и
извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на
водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните
дейности:
1.
нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежности на пътя;
2.
движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без
разрешение на собственика или общинската администрацията;
3.
разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи се в
обхвата на пътя.
4.
извършване в обхвата на пътя:
а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използването на
пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
5.
извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща
пътя:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените
места и в населените места без регулационен план;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, напоителни и други канали;
в) откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване
на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни
имоти;
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
6.
разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м. от оста на пътя и на помалко от 1000 м. от мостовете, без разрешение на общинската администрацията.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 150 до 1500 лв.
(3) При нарушения по ал.1 т.4 и 5 кметът на общината уведомява писмено Районна
Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните
работи.
СТАВА:
Чл.67. Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпления,
физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и
извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на
водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните
дейности:
1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежности на пътя;
2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение
на собственика или общинската администрацията;
3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи се в
обхвата на пътя.
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4. извършване в обхвата на пътя:
а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използването на
пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
5. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените
места и в населените места без регулационен план;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни,
електропроводни, напоителни и други канали;
в) откриване на нов и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване
на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни
имоти;
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м. от оста на пътя и на по-малко от
1000 м. от мостовете, без разрешение на общинската администрацията.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 2000 до 7000 лв.
(3) При нарушения по ал.1 т.4 и 5 Кметът на община Генерал Тошево уведомява
писмено Регионална дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на
строителните работи.
БИЛО:
Чл.68. В случаите, когато на нарушенията по чл.66 и чл.67 са извършени от юридически
лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от
150 до 1500 лв., а при повторно нарушение от 250 до 2 500 лв.
СТАВА
Чл.68. (1) При нарушения по чл. 66 на юридическите лица и на едноличните търговци се
налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл. 67 - в размер от
3000 до 8000 лв.
(2) При повторно нарушение по чл. 66 имуществената санкция е в размер от 2000 до
7000 лв., а по чл. 67 - в размер от 4000 до 12 000 лв.
(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от
тях щети.
БИЛО:
Чл.70. За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции нарушителят се
задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното
постановление.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от общината, за
сметка на нарушителя като стойността на извършените работи се събира въз основа на
изпълнителен лист, издаден по реда на чл.237, буква “з” от Гражданско процесуален кодекс.
(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без
разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат
санкциите, предвидени в чл.57, ал.3, т.1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.
СТАВА:
Чл.70. За нарушенията по чл.66, ал.1 и чл.67 освен наложените санкции нарушителят се
задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното
постановление.
(2) При неизпълнение на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от Община
Генерал Тошево, за сметка на нарушителя.
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(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без
разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат
санкциите, предвидени в чл.57, ал.4, т.1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.
БИЛО:
§ 5. Наредбата се приема на основание чл.18, ал.5 и чл.23 от Закона за пътищата.
СТАВА:
§ 5. Настоящата наредба се приема на основание чл.23 от Закона за пътищата и чл.21, ал.1,
т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, 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 № 5-23
от 24.07.2017 година
за отмяна на решение №4-12 от 08.06.2017 година та Общински съвет Генерал Тошево и
отпускане на средства на Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.24 и ал.2 и чл.54, ал.1 от ЗМСМА и чл.100 ал.1 и ал.2, т.1 и
т.3, от Закона за лечебните заведения,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Отменя решение № 4-12/08.06.2017 година на Общински съвет Генерал Тошево
2. Дава съгласие да се предоставят средства в размер до 2 000,00 лева /Две хиляди/лв. на
Филиал за спешна медицинска помощ /Бърза помощ/ Генерал Тошево, необходими по искане от
служителите на ФСМП Генерал Тошево, закупени от Община Генерал Тошево и дарени за
нуждите на филиала в град Генерал Тошево.
3. Средствата да се осигурят от местни приходи на Общинския бюджет и да се отнесат в
дейност 2122 „Общинска администрация”, параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение
на Общинския съвет”
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите законови действия по
изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 24.07.2017г., протокол №5, т.VІ.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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