ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-1
от 06.08.2019 година
за утвърждаване на броя на педагогически персонал, зает по трудово правоотношение в
системата на предучилищното и училищно образование на територията на община Генерал
Тошево за възстановяване на разходите за транспорт от местоживеене до месторабота и
обратно
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл.2 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, Решение №4-1/07.06.2019 г. на Общински съвет,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Допълва свое решение № 4-1/07.06.2019 г. като добавя към брой педагогическия персонал в
училищата и детските градини на територията на общината и определя заплащане на транспортни
разходи за учебната 2018 – 2019 г. до края на финансовата 2019 година, при спазване на условията и
реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г., както следва:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 1бр.учители
ІІ.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-2
от 06.08.2019 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2019/ 2020 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.68 от Наредба за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищно образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. РАЗРЕШАВА функционирането на маломерни и слети паралелки в Средно училище
„Никола Й. Вапцаров“ , Основно училище „Христо Смирненски”, Основно училище „Христо Ботев”
с.Кардам, Основно училище „Васил Левски” с. Преселенци, Основно училище „Йордан Йовков”
с.Спасово и Основно училище „Йовков Йовков” с. Красен през учебната 2019/2020 година, а
именно:
1. СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ген. Тошево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Іа
1 маломерна
13
Іб
1 маломерна
13
ІІ б
1 маломерна
15
Vа
1 маломерна
17
Vб
1 маломерна
16
2. ОУ „Хр. Смирненски” гр. Генерал Тошево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Іб
1 маломерна
14
VІ а
1 маломерна
16
3. ОУ „Христо Ботев”,с.Кардам
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
5
ІІІ
1 маломерна
9
ІV
1 маломерна
10
V
1 маломерна
10
VІ
1 маломерна
10
VІІ
1 маломерна
10
4. ОУ „Васил Левски” с.Преселенци
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Клас
І – ІІ
ІIІ-ІV
V -VІ
VІІ

Брой паралелки
1 слята
1 слята
1 слята
1 маломерна

Брой ученици
3+11
5+5
5+11
13

Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
12
ІІ
1 маломерна
9
ІІІ
1 маломерна
10
ІV
1 маломерна
15
V
1 маломерна
14
VІ
1 маломерна
12
VІІ
1 маломерна
17
2. ОУ „Йордан Йовков” с.Красен
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І- ІІ
1 слята
5+3
ІІІ- ІV
1 слята
3+7
V -VІ
1 слята
4+12
VІІ
1 маломерна
6
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”, тъй като там общият брой ученици е над минимално фиксирания в чл.68 ал.6 на
Наредбата.
ІІІ. ДЕКЛАРИРА, че счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените маломерни
и слети паралелки в средищните училища ОУ „Йордан Йовков“ с.Красен и ОУ „Йордан Йовков“
с.Спасово.
ІV. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам в размер на 15465,60 лв. за учебната 2019-2020г.
Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други разходи”.
V. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Васил Левски” с.Преселенци в размер на 8055 лв. за учебната 2019-2020 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 17 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-3
от 06.08.2019 година
за определяне на изпълнител на услугата „патронажна грижа“ по одобрен проект на
Община Генерал Тошево „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Генерал Тошево” по Процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението
на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево“ по
Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие специализираното звено на Община Генерал Тошево- „Център за почасово
предоставяне на услуги в домашна среда”за срок от 12 месеца, считано от стартиране на услугата, да
изпълнява дейностите по предоставяне на услугата на територията на Община Генерал Тошево по
проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево” по
Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.
2. Общински съвет Генерал Тошево упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да
извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-4
от 06.08.2019 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за неотдадени на
проведени тръжни процедури за стопанската 2019-2020 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 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 стопанска
2019-2020г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
землище

№ на имота
по КВС

индентификатор
на имота по КРР

кате
гория

Бежаново

ПИ 028001

03157.28.1

X

Бежаново
Бежаново
Бежаново
Великово
Великово
Великово
Кардам

ПИ 025002
ПИ 022003
ПИ 028002
ПИ 055008
ПИ 055007
ПИ 060003
ПИ 140015

03157.25.2
03157.22.3
03157.28.2
10422.55.8
10422.55.7
10422.60.3
36467.140.15

IV
ІV
X
V
V
V
ІV

Конаре

ПИ 000073

38217.12.168

ІІІ

Краище
Краище
Красен
Красен
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Малина
Малина
Преселенци
Равнец
Росица

ПИ 033063
ПИ 040153
ПИ 093001
ПИ 000110
ПИ 026001
ПИ 041042
ПИ 060038
ПИ 000014
ПИ 104021
ПИ 000076
ПИ 040005
ПИ 106002
ПИ 063022

39284.33.63
39284.40.153
39534.93.1
39534.118.72
44179.26.1
44179.41.42
44179.60.38
44179.9.36
46351.104.21
46351.75.76
58181.40.5
61159.106.2
63094.63.22

ІІІ
ІІІ
ІІІ
V
ІІІ
ІІІ
ІІІ
VІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІV

НТП
Друг вид
поз имот
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
Друг вид
поз. имот
нива
нива
нива
нива
уч. нива
чит. нива
нива
нива
нива
б. торище
б. лозе
нива
уч. нива
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площ
ККР дка
360.000
46.788
61.149
147.781
25.000
35.000
64.993
9.319
15.006
33.309
17.005
65.163
10.811
50.000
50.016
35.012
11.546
5.014
19.076
9.251
39.803
104.277

Росица
Сноп
Сноп
Сноп
Сноп
Спасово
Сърнино

ПИ 111011
ПИ 020001
ПИ 018193
ПИ 025014
ПИ 028001
ПИ 049006
ПИ 013001

ІІІ
III
ІV
ІІІ
ІІІ
ІV
ІІІ

63094.111.11
67756.20.1
67756.18.193
67756.25.14
67756.28.1
68196.49.6
70634.13.1

уч. нива
б. лозе
нива
нива
уч. нива
нива
нива

95.785
50.000
9.826
14.214
67.559
35.563
10.533
1 498.799

2.ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи, определени
в т.1 както следва:
Категория

Цена

ІІ

Земеделска
земя

лв/дка

86.00

ІІІ

ІV

86.00

86.00

V
86.00

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

86.00

71.00

71.00

71.00

71.00

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 17 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-5
от 06.08.2019 година
за отдаване под наем на пустеещи земеделски земи от Общински поземлен фонд
за 7 стопански години, считано от стопанската 2019-2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и ал.9, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от Закона
за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2019 г. със следните имоти:

Землище

№ на имота
по КВСстар

№ на имота по
кадастър-нов

НТП

площ на
ПИ -дка

Балканци

ПИ 000101

02484.30.101

Друг вид поземлен имот

104.51

Балканци
Бежаново
Вичево
Изворово
Изворово
Изворово
Изворово
Кардам
Кардам
Краище
Красен
Красен
Росица
Сноп
Снягово
Снягово
Спасово
Спасово

ПИ 000103
ПИ 025004
ПИ 006003
ПИ 000119
ПИ 000003
ПИ 031010
ПИ 102001
ПИ 029025
ПИ 093005
ПИ 000029
ПИ 000131
ПИ 000101
ПИ 000124
ПИ000052
ПИ000044
ПИ000060
ПИ 038036
ПИ 066021
Общо:

02484.30.103
03157.25.4
11329.6.3
32467.106.49
32467.7.1
32467.31.10
32467.102.1
36467.29.25
36467.93.5
39284.33.84
39534.126.110
39534.100.24
63094.120.124
67756.53.131
67773.46.7
67773.57.60
68196.38.36
68196.66.21

Друг вид поземлен имот
Изоставена орна земя
Нива
Друг вид поземлен имот
Друг вид поземлен имот
Зеленчукова градина
лозе
нива
нива
нива
Друг вид поземлен имот
Друг вид поземлен имот
лозе
Друг вид поземлен имот
Друг вид поземлен имот
Друг вид поземлен имот
Нива
Изост. трайно насаждение

9.329
14.875
38.278
19.388
31.7
48.004
71.795
17.557
20.644
56.21
116.991
20.659
121.345
8.303
12.007
18.824
32.729
41.481
804.629

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за срок от
7(седем) стопански години, считано от 2019-2020г, необработваеми земи от Общински поземлен
фонд, съгласно т.1 от настоящото решение.
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3. ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи, определени
в т.1 в размер на 71(седемдесет и един)лв за 1 дка земеделска земя.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за определените по т.1 земеделски земи за първа и втора стопанска
година, наемната цена да бъде в размер на 10% от достигната тръжна цена. За оставащия срок от
договора- трета, четвърта, пета , шеста и седма стопанска година,
наемната цена да бъде
достигнатата тръжна цена.
5. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за отдаване
под наем на имотите по т.1.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-6

от 06.08.2019 година
за отдаване под наем на имоти по реда на Закона за общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал. 9, чл.14. ал.1, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2019г., както следва:
Имот, който ще бъде предоставен под наем
№
Имот
1.
2.

Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне
на павилион до УПИ №I-автогара в кв.84
Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне
на павилион до УПИ №II-пазар в кв.83

Площ
кв.м
10
14.60

Предназначение

За търговска дейност
За търговска дейност

Очаквани приходи за 1 (една) година – 160.00 (сто и шестдесет) лв.
ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/
години на следните недвижими имоти - общинска собственост:
№
Местонахождение на имота
Площ
Начална месечна
кв.м наемна цена / лева
1. Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне
на павилион до УПИ №I-автогара в кв.84
10
13.00
2. Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне
на павилион до УПИ №II в кв.83
14.60
19.00
ІІІ. ОДОБРЯВА предложените начални наемни цени на горепосочените имоти, определени
съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени към Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона
действия по управление и разпореждане с имотите – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 17 гласували – с 15„за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-7
от 06.08.2019 година
за разпореждане с имот – общинска собственост по реда на Закона за общинската
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 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 2019 г., както следва:
Продажба на имот:
№
по
Населено място
ред
1.
с. Къпиново

Квартал
Кв. 20

УПИ №

Площ /кв.м.

УПИ №ХIII-65

1 040

Очаквани приходи: 2 600.00 лв.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез
публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена от оценител на
имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, която е не по-ниска
от данъчната:
№ по
ред
1.

Местонахождение на
имота

Площ
/кв.м.

с.Къпиново – дворно 1 040
място,
представляващо
УПИ №ХIII-65, кв.20

АОС №…, вп. Под №….,
том …, ……….г.
№4383/28.06.2019г.,
вх.рег.№1840, акт №15,
том
IV,
вписан
на
28.06.2019г.

Данъчна Начална тръжна
оценка/ лв.
цена/ лв.
2 171.50

2 600.00

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона
действия по управление и разпореждане с имота – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-8
от 06.08.2019 година
за дарение на имот – частна общинска собственост за нуждите на Професионална
гимназия по земеделие „Тодор Рачински“
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 ал.9, чл.34, ал.4 и чл.35 ал.5 от Закона за общинската собственост и във връзка с
искане вх.№ ХД-01-11-8548/09.07.2019г. от Кристияна Георгиева Иванова - директор на
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, ЕИК:000847248,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДОПЪЛВА Годишна програма за разпореждане с имоти за 2019 г. както следва:
Дарение на имот-частна общинска собственост:
ДВОРНО МЯСТО с площ 5 930(пет хиляди деветстотин и тридесет) кв.м, представляващо
УПИ №ІІ гаражи, с планоснимачен №2130 в кв. 12 по ПУП на гр.Генерал Тошево, утвърден със
заповед №177/1990г., при граници и съседи: УПИ№VIII-опитно поле, ул. „Цар Иван Шишман“,
УПИ№ I-ПГЗ, ведно с построените в това дворно място ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ със застроена
площ от 824 (осемстотин двадесет и четири) кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №
99/20.02.1998г., вписан под № 49, том II, вх.рег. №572 от 02.02.2006г. в Служба по вписванията гр.
Генерал Тошево при АВ София.
2. ДАРЯВА на Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“, ЕИК 000847248,
със седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, област Добрич, ул. Опълченска № 46
представлявана от Кристияна Георгиева Иванова- директор, следния недвижим имот:
ДВОРНО МЯСТО с площ 5 930(пет хиляди деветстотин и тридесет) кв.м, представляващо
УПИ №ІІ гаражи, с планоснимачен №2130 в кв. 12 по ПУП на гр.Генерал Тошево, утвърден със
заповед №177/1990г., при граници и съседи: УПИ№VIII-опитно поле, ул. „Цар Иван Шишман“,
УПИ№ I-ПГЗ, ведно с построените в това дворно място ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ със застроена
площ от 824 (осемстотин двадесет и четири) кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №
99/20.02.1998г., вписан под № 49, том II, вх.рег. №572 от 02.02.2006г. в Служба по вписванията гр.
Генерал Тошево при АВ София.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за дарение с Професионална гимназия по земеделие
„Тодор Рачински“ за имота по т.2.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-9
от 06.08.2019 година
по жалби от Стефко Станев Стефков собственик на ЕТ „МОКС – Стефко Станев”
и Яна Димитрова Василева от град Генерал Тошево, срещу Гл.архитект на Община
Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие за създаването на временна комисия с петчленен състав, както следва:
1. Председателя на ПК по ПСД
2. Председателя на ПК по ЗОР
И трима външни експерти, със задача да проверят твърденията в жалбите от Стефко Станев
Стефков, Яна Димитрова Василева и инж.Ради Михайлов - всички от град Генерал Тошево и да
представят становище пред ПК по ПСДУТ към Общински съвет Генерал Тошево до следващото
заседание на ПК.

Решението е прието - от 17 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-10
от 06.08.2019 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и
разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през първото тримесечие на 2019 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 първото тримесечие на 2019 г.
съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през първото тримесечие на 2019 г.
съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през първото
тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 3.
Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 8 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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Актуализирано разпределение на промените на приходите Приложение № 1
Наименование на приходите

параграф

сума

1. Трансфери получени от Централния бюджет
1.1. Целеви трансфер от централния бюджет (ПМС
№344/2018 г. – аванс 50 на сто от одобрения
трансфер за покриване на част от транспортни
разходи за доставка на хляб и основни
хранителни продукти, писмо на МФ № ФО – 2
/29.01.2019 г.)
1.2. Получени целеви трансфери от ЦБ в т.ч.
- Субсидия за превоз на пътници по нерантабилни линии
във вътрешноградски превоз (на основание чл.109, ал. 6
от ЗПФ се извършва промяна на бюджетните
взаимоотнош. на общината с централния бюджет за
първото тримесечие, писмо от МФ № ДПРС –
1/19.02.2019 г.)
- Компенсации за транспорт на деца и ученици до 16годишна възраст (чл.283, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, писмо от
МФ № ДПРС – 1/19.02.2019 г.)
-Компенсации за пътувания по вътрешноградския
транспорт и междуселищния автомобилен транспорт –
за ветерани от войните, за деца до 7 навършени години и
от 7 до 10 н.г., за ученици, за лица, получаващи пенсия
1.3. Получени целеви трансфери от ЦБ в т.ч.
- Субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии
във вътрешноградски превоз (на основание чл.109, ал. 6
от ЗПФ се извършва промяна на бюджетните
взаимоотнош. на общината с централния бюджет за
първото тримесечие, писмо от МФ № ДПРС –
2/07.03.2019 г.)

31-00
31-18

84 611
14 713

31-28
31-28

69 898
5 087

31-28

50 620

31-28

11 254

31-28

2 937

2. Трансфери между бюджети
2.1. Получени трансфери между бюджети ( МТСП за
обществена трапезария)
2.2. Получени трансфери между бюджети ( МТСП
Агенция соц. подпомагане)
2.3. Получени трансфери между бюджети ( МС за
европейски избори 2019 )
2.4. Получени трансфери от МТСП по програми за
осигуряване за заетост

61-00
61-01

84 031
21 576

61-01

56 548

61-01

1 289

61-05

4 618
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Актуализирано разпределение на промените на разходите
Дейност
117 Държавни и общински
служби и дейности по изборите

Държавни дейности
Параграф
§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО

322 Общообразователни училища

389 Други дейности по
образованието

532 Програма за временна заетост

589 Други служби и дейности по
социално осигуряване,
подпомагане на заетостта

Суми
950
200
89
50

§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 202 Възнагр.по извънтр.правоотн

1 445

§ 101 РЗ по тр.пр

31 000

§ 202 Възнагр.по извънтр.правоотн

500

§ 551 ДОО

2 900

§ 560 ЗО

1 800

§ 580 ДЗПО

1 225

§ 1015 Материали

30

§ 1016 Вода, горива, Ел.енергия

10 000

§ 1062 Разходи за застраховки

3 165

§ 201 Въз.нещ.персонал
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 4219 Други текущи трансфери за
домакинства

1 677
135
16
11 254

589 Други служби и дейности по
социално осигуряване,
подпомагане на заетостта
849 Други дейности по транспорта, § 4301 Субсидии за текуща дейност
пътиша
898 Други дейности по
§ 1020 Външни услуги
икономиката

Дейност
561 Социален асистент

Приложение № 2

Местни дейности
Параграф
§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
§ 1011 Храна
§ 1016 Вода, горива, Ел.енергия
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1 345

8 024
14 713

Суми
47 339
5 400
2 300
1 509
19 749
1 827

Прехвърляне между параграфи в една дейност
параграф намаление

дейност
1

2

Приложение 3

сума

параграф увеличение

3

сума

4

5

Държавни дейности
282 Отбранителномобилизационна
подготовка, поддържане
на запаси и мощности
332 Общежития

389 Спорт за всички

§ 1098 Други разходи

100

§ 1015 Материали

100

§ 1015 Материали

350

§ 201 Нещатен
персонал по тр.прав
§ 1011 Храна

150

§ 1020 Външни
услуги
§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн.

150

§ 1015 Материали

260

§ 1020 Външни
услуги

2 845

§ 101 възнг. по
труд.правоотн
§ 101 възнг. по
труд.правоотн
§ 1016 Горива

150
100

3 105

200

100

437 Здравен кабинет в ДГ
и училища

§ 101 възнг. по
труд.правоотн

265

§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.

265

469 Други дейности по
здравеопазването

§ 1098 Други разходи

220

§ 1020 Външни
услуги

220

§ 101 възнг. по
труд.правоотн.

11 493

Местни дейности
§ 202 Възнагр.по
11 493
извънтр.правоотн

336 Столове
525 Клубове на
пенсионера, инвалида и
др.
589 Други служби и д-ти
по сец.осиг., подпомагане
и заетостта
623 Чистота
714 Спортни бази за спорт
за всички

§ 551 ДОО

210

§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.

210

§ 551 ДОО

770

§ 1016 Горива

770

§ 201 Нещатен
персонал по тр.прав

1 380

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн

1 380

§ 1016 Горива

200

§ 1020 Външни услуги

2 500

§ 1098 Други разходи

2 300
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-11
от 06.08.2019 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и
разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2019 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 2019 г.
съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2019 г.
съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение
на компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто
тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение 4.

Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 8 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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Актуализирано разпределение на промените на приходите Приложение № 1
Наименование на приходите

параграф

сума

1. Трансфери получени от Централния бюджет
1.1 Получени целеви трансфери от ЦБ в т.ч.
- Субсидия за превоз на пътници по нерантабилни
линии във вътрешноградски превоз (на основание
чл.109, ал. 6 от ЗПФ се извършва промяна на
бюджетните взаимоотнош. на общината с централния
бюджет за второто тримесечие, писмо от МФ № ДПРС
– 3/25.04.2019 г.)
- Компенсации за транспорт на деца и ученици до 16годишна възраст (чл.283, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, писмо от
МФ № ДПРС – 3/25.04.2019 г.)
1.2 Получен целеви трансфер от ЦБ за общините
(средства по ПМС №344/21.12.2018 г. за присъдена
издръжка за първо тримесечие, писмо на МФ №
ФО – 10 /23.04.2019 г.)
1.3 Получен целеви трансфер от ЦБ за общините
(средства по ПМС №344/21.12.2018 г. за
правоимащи болни за първо тримесечие, писмо на
МФ № ФО – 11 /24.04.2019 г.)
1.4 Обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности от ЦБ за общините (ПМС №344/2018 г. за
увеличаване на средствата във връзка с промяната
на
натуралните показатели във функция
“Образование”,
съгласно
писмо
№0201117/27.03.2019 г. на МОН, писмо на МФ № ФО – 9
/22.04.2019 г.)
1.5 Обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности от ЦБ за общините (ПМС №344/2018 г. за
увеличаване на средствата във връзка с промяната
на
натуралните показатели във функция
“Здравеопазване”,
съгласно
писма
№63-00212/22.02.2019 г. и №04-20-44/16.04.2019 г. на МЗ,
писмо на МФ № ФО – 8 /18.04.2019 г.)
1.6 Обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности от ЦБ за общините (ПМС №130/2019 г. за
одобряване на допълнителни средства за работа с
деца и ученици от уязвими групи в ДГ и училища,
писмо на МФ № ФО – 19 /07.06.2019 г.)
1.7 Обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности от ЦБ за общините (средства по ПМС
№132/2019 г. за одобряване на доп. трансфери
закупуване на учебници и книжки за 2019 г., писмо
на МФ № ФО – 20/12.06.2019 г.)

31-00
31-28
31-28

134 937
50 818
8 024

31-28

50 620

31-18

7 800

31-18

207

31-11

1 792

31-11

12 086

31-11

100 440

31-11

37 435

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

2. Трансфери между бюджети
2.1. Получени трансфери между бюджети ( МТСП за
обществена трапезария)
2.2. Получени трансфери между бюджети ( АСП за
Социален асистент)
2.3. Получени трансфери между бюджети ( МОН )
2.4. Получен трансфер за европейски избори ( МС )
2.5. Получени трансфери от МТСП по програми за
осигуряване за заетост
3. Трансфери от/за държавни предприятия и други
лица - ПУДООС

61-00
61-01

61 545
20 880

61-01

77 849

61-01
61-01
61-05

4 265
47 747
9 235

64-00

2 498
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Актуализирано разпределение на промените на разходите

Приложение № 2

Държавни дейности
Дейност

Параграф

117 Държавни и общински служби и
дейности по изборите

§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 202 Възнагр.по извънтр.правоотн
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
§ 1015 Материали
§ 1020 Външни услуги

311 ДГ

Суми
12 647
23 379
5 845
0
1 876
3 500
500

§ 101 Заплати и възн. на перс.нает
по тр.правоотн.
§ 1011 Учебници и учебни
помагала
§ 1020 Външни услуги

53 239

§ 101 Заплати и възн. на перс.нает
по тр.правоотн.
§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 202 Възнагр.по извънтр.правоотн

79 000

§ 551 ДОО

48

§ 560 ЗО

20

§ 580 ДЗПО

12

§ 1015 Материали

2 498

§ 1098 Други разходи

-36 237

332 Общежития

§ 1098 Други разходи

-15 416

389 Други дейности по
образованието

§ 101 РЗ по тр.пр

31 000

§ 202 Възнагр.по извънтр.правоотн

160

§ 205 СБКО

370

§ 551 ДОО

3 000

§ 560 ЗО

700

§ 580 ДЗПО

1 225

§ 1015 Материали

2 100

§ 1016 Вода, горива, Ел.енергия

12 065

§ 1020 Външни услуги

19 000

§ 101 РЗ по тр.пр

11 508

322 Общообразователни училища

431 Детска ясла и детска кухня
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37 435
6 351

3814
2 120

437 Здравен кабинет в ДГ и училище

§ 101 РЗ по тр.пр

578

469 Други дейности по
здравеопазването
532 Програма за временна заетост

§ 1020 Външни услуги

207

§ 201 Въз.нещ.персонал
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
589 Други служби и дейности по
§ 4219 Други текущи трансфери за
социално осигуряване, подпомагане
домакинства
на заетостта
849 Други дейности по транспорта,
§ 4301 Субсидии за текуща
пътиша
дейност

Дейност
561 Социален асистент

589 Други служби и дейности по
социално осигуряване,
подпомагане на заетостта

Местни дейности
Параграф
§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
§ 1011 Храна
§ 1016 Вода, горива, Ел.енергия

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

3 167
371
176
67
7 800

8 024

Суми
65 353
8 250
2 970
1 276
17 340
3 540

Прехвърляне между параграфи в една дейност
параграф намаление

дейност
1

2

Приложение 3
сума

параграф увеличение

3

сума

4

5

Държавни дейности
117 Държавни и
общински служби и
дейности по изборите

282 Отбранителномобилизационна
подготовка, поддържане
на запаси и мощности
332 Общежития

389 Други дейности по
образованието

§ 201 Нещатен персонал
по тр.прав

10 629

§ 101 възнг. по
труд.правоотн

8 419

§ 551 ДОО

1 122

§ 102 възн.по
служ.правоотн.

1 325

§ 580 ДЗПО

1 092

§ 560 ЗО

2 011

§ 1020 Външни услуги

229

§ 1015 Материали
§ 1016 Горива

738
642

§ 202 Персонал по
извънтр.правоотнош.

216

§ 1051 Командировки в
страната

153

§ 560 ЗО

100

§ 580 ДЗПО

100

§ 1098 Други разходи

244

§ 1020 Външни услуги

244

§ 201 Нещатен персонал
по тр.прав

111

§ 202 Персонал по
извънтр.правоотнош.

111

§ 1015 Материали

328

§ 1011 Храна

93

8 690

§ 1020 Външни услуги
§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн.

235
368

§ 1016 Горива
§ 1051 Командировка в
страната
§ 1015 Материали
§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр
§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.

8 242
80

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн
§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.
§ 560 ЗО

2 956

§ 101 възнг. По
труд.правоотн

§ 580 ДЗПО

431 Детски ясли, детски
кухни
437 Здравен кабинет в ДГ
и училища

§ 205 СБКО

24
102

§ 205 СБКО

96

526 ЦОП

§ 205 СБКО

4 309

739 Музей с национален
и рег.характер

24
102
96

364

§ 1015 Материали

47

§ 1011 Храна

989
47

§ 1015 Материали

507

§ 1011 Храна

507
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Местни дейности
§ 1051 Командировка в
100
страната

122 Общинска
администрация

§ 1052 Командировки
в чужбина

100

§ 1015 Материали

15 000

§ 1981 Платени
общ.данъци

30 000

§ 1020 Външни услуги

22 280

§ 1091 Други разходи
за СБКО

7 280

524 ДСП

§ 1011 Храна

1 136

§ 1062 Р-ди за
застраховки

1 136

589 Др.служби и д-ти по
соц.подпомагане

§ 1020 Външни услуги

2 000

§ 1011 Храна

2 000

604 Осветление на улици
и площади

§ 205 СБКО

45

§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.

45

619 Други д-ти по
жил.строит., благоустр и
рег.развитие
623 Чистота

§ 1020 Външни услуги

36

§ 1901 Платени
държ.данъци, такси

36

§ 101 възнг. По
труд.правоотн

580

§ 202 Персонал по
извънтр.правоотнош

580

§ 205 СБКО

172

§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.

172

§ 1015 Материали

400

§ 1016 Горива

400

§ 202 Персонал по
извънтр.правоотнош.
§ 205 СБКО

892

892

§ 1015 Материали

30

§ 201 Нещатен
персонал по тр.прав
§ 208 Обезщ.с х-р на
възнагр.
§ 1016 Горива

714 Спортни бази за спорт
за всички
745 Обредни домове и
зали
759 Други д-ти по
културата
865 Други дейности по
туризма

66
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66
30

Промяна на местните разходи в бюджет 2019 г.

дейност

параграф
намаление

сума

Приложение 4

дейност

параграф
увеличение

сума

Местни дейности
619 Др.дейн.по
жилищното
строителство,
благоустройствот
о и рег.разв.

§ 1020
Външни
услуги

8 400

606 Изграждане,
ремонт и
поддържане на
уличната мрежа

§ 1020
Външни
услуги.
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8 400

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-12
от 06.08.2019 година
за приемане на бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2020-2022 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:
1. Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода
2020 – 2022 г., съгласно Приложение №1
Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 8 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-13
от 06.08.2019 година
за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

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

Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за второто
тримесечие на 2019г. в размер на 1336,90 лв.
Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 8 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-14
от 06.08.2019 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал
Тошево за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект: “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Генерал Тошево”, финансиран
по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0035/08.07.2019г., по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да издаде Запис на заповед без протест и
без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на труда и
социалната политика, платим по предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG05M9OP0012.040-0035/08.07.2019г. "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Генерал Тошево”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
представляващи до 20 % или 28 603,68 лева, (двадесет и осем хиляди шестстотин и три лева и
шестдесет и осем стотинки) от общата стойност на допустимите разходи по проекта в размер на 143
018,40 лева (сто четиридесет и три хиляди и осемнадесет лева и четиридесет стотинки).
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение.
3 Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., 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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ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и без разноски
За сумата: 28 603, 68 лева.

Днес, …………………….. в гр.Генерал Тошево, община Генерал Тошево със седалище и адрес на
(пълно наименование на бенефициента)
управление 9500 гр.Генерал Тошево, ул."Васил Априлов", №5, ЕИК 000852633, представлявана от
Валентин Вълчев Димитров, с ЕГН:7809217961,
(трите имена и длъжност)
лична карта № 640724379, издадена на 19.08.2010г., от МВР - Добрич, с постоянен адрес град Генерал
Тошево, ул."Антон Страшимиров" № 14
като издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу
представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на труда и социалната
политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за
Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с адрес: град
София, ул. Триадица № 2, сумата от 28 603,68 лева (двадесет и осем хиляди шестстотин и три лева и
шестдесет и осем стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по административен договор
№ BG05M9OP001-2.040-0035/08.07.2019г.
Падежът на паричното задължение е на 08.06.2021 година.
(150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния
договор.)
Място на плащане: транзитна сметка в лева МТСП-ЕСФ-ОПРЧР при Българска народна банка със
следния IBAN № BG90 BNBG 9661 32001 876 01. Сумата по настоящия Запис на заповед е платима на
датата на падежа по горепосочената банкова сметка на поемателя.
Дата на издаване:……………………..година.
Издател:…………………………………………
Представлявано от:…………………………….
Подпис и печат на издателя:…………………
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-15
от 06.08.2019 година
по искане на църковното настоятелство при храм „СВ. Вмчк Димитър„ град Генерал
Тошево за отпускане на финансова помощ

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лева за храм „СВ. Вмчк
Димитър„ град Генерал Тошево за зография (декорация) на храма.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13„за”, 2 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.V.6 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-16
от 06.08.2019 година
по искане от ДГ „Пролет” град Генерал Тошево за отпускане на финансова средства за
обзавеждане

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 6 700 лева за ДГ „Пролет” град
Генерал Тошево за обзавеждане.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.V.7 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-17
от 06.08.2019 година
за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево за 2018 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 и ал.2 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 2018 г. по прихода и разхода по дейности,
както следва:
1.1.по прихода – 15 184 650 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2);
1.2.по разхода – 15 184 650 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5);
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., както следва:
2.1.По прихода – 12 187 802 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1 и 2);
2.2.По разхода – 12 187 802 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5)
3. Отчета на приходно – разходната сметка на средствата от ЕС за 2018 г. (съгласно
Приложение № 6 и 6.1)
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2018 г. (съгласно Приложение № 7)
5. Приема отчета за капиталови разходи за 2018 г., по обекти и източници на финансиране
(съгласно Приложение № 8)
6. Приема доклад за изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към 31.12.2018 г.
(съгласно Приложение № 9)
Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.V.8 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-18
от 06.08.2019 година
за актуализация на бюджет 2019 г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.50 и чл.52 от ЗДБРБ за 2019 г. и във връзка с
чл.124, ал.3 от ЗПФ и чл.37, ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2019 г. в частта му за местните разходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2019 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.V.9 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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Промяна на разходи в местни дейности в бюджет 2019 г.

Приложение

дейност

параграф

Сума

1

2

3

Местни разходи
619 Други д-ти по жил.строит.,

§ 1020 Разходи за външни

благоустр. и рег. развитие

услуги

998 Резерв

§ 0098 Резерв за неотложни

-30 042

-51 020

разходи
122 Общинска администрация

§ 1030 Текущ ремонт

35 120

311 ДГ

§ 1030 Текущ ремонт

15 900
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-19
от 06.08.2019 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 т.23 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:
БИЛО:
Чл. 23. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат
месечни такси, както следва:
- за ОДЗ и ЦДГ – 27,00 лв.
Чл. 23. (11)(изм. с решение №4-1/08.05.14г.)(изм. с решение №1-2/16.02.15г Родителите или
настойниците на децата в подготвителни групи към детските градини не заплащат такси за
подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас, но заплащат
стойността на консумираната храна.
СТАВА:
Чл. 23. (1) За ползване на детска градина родителите или настойниците дължат месечна такса
в размер на 27,00 лв.
Чл. 23. (11)(изм. с решение №4-1/08.05.14г.)(изм. с решение №1-2/16.02.15гРодителите или
настойниците на децата в подготвителни групи към детските градини не заплащат такси за
подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас, но заплащат
стойността на консумираната храна, но не повече от 1,50 лв. на храноден.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16„за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.VІ.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-20
от 06.08.2019 година
за приемане на План за защита при бедствия в община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.9 ал.11 от Закон за защита при бедствия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема План за защита при бедствия в община Генерал Тошево
Възлага на Кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.VІ.2 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 5-21
от 06.08.2019 година
за сформиране на временна комисия

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

Дава съгласие за създаването на временна експертна седемчленна комисия, в чийто състав да
бъдат включени:
1. Двама представители на РУО Добрич
2. Председателя на ПК по ПНК и представител на същата към Общински съвет Генерал
Тошево
3. Председателят на ПК по ЗОР към Общински съвет Генерал Тошево
4. Представител от Община Генерал Тошево
5. Представител на съответното проверявано учебно заведение
със срок от 16.09.2019 до преди утвърждаване на образец 1 и образец 2 за учебната 2019 –
2020 година, и със задача установяване на записаните и реално посещаващите учебни
часове/занимания.
Решението е прието - от 15 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 06.08.2019г., протокол №5, т.VІІ 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

