ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-1
от 29.03.2021 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, чл.11 и чл.12 от Наредба № 1 от 16 януари 2017г. за
условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на
педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и
училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. УТВЪРЖДАВА броя на педагогическия персонал в училищата и детските
градини на територията на общината и определя заплащане на транспортни разходи за
финансовата 2021 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 – 8 бр.учители
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно – 2 бр. учители
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 4 бр.учители и 1 зам.-директор
ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно – 4 бр.учители
По маршрут: Ген.Тошево– Кардам и обратно – 2 бр. учители и 1 директор
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
По маршрут: Добрич – Красен и обратно – 5 бр.учители и 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 1 бр. учители
По маршрут: с.Дропла – Красен и обратно – 1 бр. учител
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 3 бр. учители и 1 директор
По маршрут: Ген.Тошево – Преселенци и обратно – 4 бр. учители
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ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно – 6 бр. учители и 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно – 1 бр. учители
ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 2 бр. възпитатели
ЦПЛР - ЦРД гр.Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 3 педагогически специалист
ДГ „Първи юни” гр. Генерал Тошево
По маршрут: с.Кардам – Генерал Тошево и обратно – 1 учител
ДГ с. Кардам
По маршрут: Генерал Тошево – Кардам и обратно –1 директор
ДГ с. Василево
По маршрут: Добрич – Василево и обратно – 1 директор
По маршрут: Преселенци - Василево и обратно – 1 учител
ДГ с. Преселенци
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и обратно – 1 директор
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 1 учител
ДГ с. Красен
По маршрут: Добрич –Красен и обратно – 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 1 учител
ДГ с. Пчеларово
По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно – 1 директор
Генерал Тошево – Пчеларово – 1 учител
ДГ с.Люляково
По маршрут: Генерал Тошево – Люляково и обратно –1 директор и 1 учител
ДГ с.Присад
По маршрут: Генерал Тошево – Присад и обратно –1 директор и 1 учител
ІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.I.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-2
от 29.03.2021 година
за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал Тошево през
2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 на Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Генерал Тошево за 2021 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.I.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-3
от 29.03.2021 година
за увеличаване на капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции на
стойност 100 000 лв.
На основание чл.21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.192, чл. 221 т.1 и т.2 от Търговския закон, чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата за
упражняване на правата върху общинска част на капитала на търговските дружества,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Генерал Тошево да увеличи капитала на акционерно
дружество „Добруджа газ ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал
Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5, чрез внасяне на парична вноска на стойност
100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 5 000 броя поименни акции клас А2, всяка с номинал от
20 (двадесет) лева.
II. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ”
АД да гласува за увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на 5 000 броя нови
акции: поименни клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност 100 000 лв.
След придобиване на акциите, средствата да се изразходват целево за проектиране и
изграждане на газопровод и газопроводна мрежа и въвеждане в експлоатация на нови абонати.
ІІІ. УТВЪРЖДАВА капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298,
със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в
размер на 1 475 900 (Един милион четиристотин седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
ІV. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ”
АД да гласува капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище и
адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 475
900 (Един милион четиристотин седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
V. УТВЪРЖДАВА актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа
газ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул.
„Васил Априлов” №5 касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 1.
VІ. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ”
АД да гласува актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК
834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил
Априлов” №5 , касаещ промяната в капитала.
VІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината Генерал Тошево и на представителя на Община
Генерал Тошево в Общо събрание на „Добруджа газ” АД да извършат всички необходими
действия – правни и фактически, във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.II.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-4
от 29.03.2021 година
за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане
стопанисването, поддръжката и експлоатация на язовир Дрян – публична общинска
собственост, чрез предоставянето му под наем
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 12,
т.2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за водите,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна
стена, за възлагане стопанисването, поддръжка и есплоатация, чрез предоставяне под наем на
Поземлен имот с идентификатор 63046.47.41 по кадастралната карта на с.Росен, представляващ
територия, заета от води и водни обекти с площ 135 783кв.м- язовир «Дрян» - публична
общинска собственост, съгласно АОС №4659 /08.07.2020г., вп. под №1439, том III, акт № 115
на 09.07.2020г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, за срок от 10 /десет/ години, при начална
годишна наемна цена – 3 600.00 (три хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС или 4 320.00
(четири хиляди триста и двадесет) лева с включен ДДС, която да се извърши чрез публично оповестен конкурс.
II. УТВЪРЖДАВА следните конкурсни условия:
1. В конкурса могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за
„оператор на язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица
хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за
осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и
на съоръженията към нея. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на
техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и
контрол на техническото им състояние „Хидроспециалист“ е лице, което притежава
образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо
строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са
изучавани
предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и
експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.
2. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена,
която е не по-ниска от началната годишна цена.
3. Гратисен период на плащане на наема е 3/три/ години, считано от датата на
сключване на наемния договор.
4. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, спечелилият
участник да извърши зарибяване на язовира (сом, шаран, каракуда, белица, червеноперка и
други) на стойност не по-малка от годишния наем.
5. Спечелилият участник се задължава да извърши следните дейности в имота:
- да осигури зони и условия за отдих и спортен риболов на населението, като
представи тарифа за предлаганите услуги;
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- да осигури свободен достъп до язовира при провеждане на Еньовски
фолклорен събор „Край язовира“ и други общински мероприятия, включени в културния
календар на общината.
6. Депозит за участие в конкурса е в размер на 360.00(триста и шестдесет)лв.
7. Спечелилият участник се задължава да изпълни за своя сметка всички
предписания, касаещи наетия имот, дадени от оторизираните институции.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.II.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-5
от 29.03.2021 година
за отдаване под наем на имот по реда на Закона за общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14 ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване
за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот - общинска собственост:
№
Имот

1.

гр. Генерал Тошево - място за поставяне на
автомат за топли напитки на IV етаж в
сградата на Общинска администрация,
находяща се в УПИ №IV-627, в кв. 63 по
ПУП на града с административен адрес гр.
Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" №5,
съгласно АОС № 4029/03.11.2016г. вписан
под №146, вх. рег. №3383 вписан на
30.11.2016г. в СВ Генерал Тошево при АВ
София.

Площ
кв.м

Начална тръжна
месечна наемна
цена, без вкл.
ДДС- /лева/

1.00

85.00

ІІ. ОДОБРЯВА предложената начална тръжна месечна наемна цена на
горепосоченият имот, определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.II.3 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-6
от 29.03.2021 година
за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската
собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2021г., както следва:
Имот, предвиден за отдаване под наем
Местонахождение на имота
Комплекс Басейна:
1. Сграда със ЗП 426( четиристотин двадесет и
шест) кв.м, масивна конструкция, построена през
1973г., реконструирана през 2011г.
Соларна тераса със ЗП 174(сто седемдесет и четири
)кв.м, изградена на кота +4.00 през 2011г.
2. Дървен навес „Заведение за обществено хранене“
със ЗП 114( сто и четиринадесет)кв.м, построен
през 2011г.
3. Машинно помещение/помпена станция/ със ЗП
62(шестдесет и два ) кв.м, масивна конструкция,
построено през 2009г.
4. Открит плувен басейн с размери: дължина
25(двадесет и пет)м., ширина 12.50 (дванадесет
метра и петдесет см.)м., обем 380(триста и
осемдесет)куб.м.
5. Площадка за душове със ЗП 21(двадесет и
един)кв.м.
6. Дворно място с площ 1 776(хиляда
седемстотин седемдесет и шест) кв.м.

Предназначение
За ресторантьорски услуги и услуги по
поддържане и експлоатация на спортен
обект - басейн.

IІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс
на недвижим имот, а именно:
Комплекс Басейна, представляващ: сграда със ЗП 426( четиристотин двадесет и
шест) кв.м, масивна конструкция, построена през 1973г., реконструирана през 2011г.,
соларна тераса със ЗП 174(сто седемдесет и четири )кв.м, изградена на кота +4.00 през
2011г., дървен навес „Заведение за обществено
хранене“ със ЗП 114( сто и
четиринадесет)кв.м, построен през 2011г., машинно помещение/помпена станция/ със
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ЗП 62(шестдесет и два ) кв.м, масивна конструкция, построено през 2009г. , открит плувен
басейн с размери: дължина 25(двадесет и пет)м., ширина 12.50 (дванадесет метра и
петдесет см.)м., обем 380(триста и осемдесет)куб.м., площадка за душове със ЗП
21(двадесет и един)кв.м. изградени в дворно място с площ 1 776(хиляда седемстотин
седемдесет и шест) кв.м. – публична общинска собственост, съгласно
АОС
№4750/10.03.2021г., вх. рег №477, том ІI, акт № 28 на 11.03.2021г. в СВ Генерал Тошево
при АВ София, находящ се в УПИ V - 2024, кв.95 по плана на град Генерал Тошево, при
следните условия:
1. Предмет на конкурса е отдаване под наем на имущество - публична общинска
собственост, за извършване на ресторантьорски услуги и услуги по поддържане и
експлоатация на спортен обект - басейн.
2. Срок за ползване – 10 (десет) години.
3. Начална годишна наемна цена – 24 700.00 (двадесет и четири хиляди и
седемстотин) лева без включен ДДС или 29 640.00 (двадесет и девет хиляди и
шестстотин и четиридесет) лева с включен ДДС.
4. Гратисен период на плащане на наема е 2/две/ години, считано от датата на
сключване на наемния договор.
5. В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят се
задължава да извърши ремонтни дейности в имота, с които същият ще се използва по
предназначение, съгласно Закона за туризма и Закона за физическото възпитание и
спорта. При неизпълнение на точка 5, Наемателят дължи на община Генерал Тошево
наемната годишна цена за първата година.
6. Депозит за участие в конкурса е в размер на 2 470.00 (две хиляди четиристотин и
седемдесет) лв.
7. Критерият за оценка на офертите най – високата предложена цена.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за наем.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.II.4 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-7
от 29.03.2021 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и
разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на
2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и чл.125, ал.4 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано
разпределение на промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през
четвъртото тримесечие на 2020 г. съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано
разпределение на промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през
четвъртото тримесечие на 2020 г. съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано
разпределение на компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал
Тошево през четвъртото тримесечие на 2020 г. съгласно Приложение № 3 Приложение №
4.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.III.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-8
от 29.03.2021 година
за приемане бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2022 – 2024 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 2022 – 2024 г. съгласно Приложение №1
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.III.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-9
от 29.03.2021 година
за приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план
за развитие на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и във връзка с
чл.72, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински
план за развитие на Община Генерал Тошево 2014-2020 г. за 2020 година, съгласно
Приложение № 1.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извършва последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.IV.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-10
от 29.03.2021 година
за приемане на План за Интегрирано Развитие на Община Генерал Тошево за
периода 2021-2027 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и

местната администрация, чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от Закон за регионално развитие (ЗРР),
чл.21, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР),
при изпълнението на чл.20 от ППЗРР,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА План за Интегрирано Развитие на Община Генерал Тошево за
периода 2021-2027 г.,
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.IV.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-11
от 29.03.2021 година
за относно приемане на отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред
и сигурност през календарната 2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема за сведение Отчета за дейността на Общинската комисия за обществен
ред и сигурност през 2020 година.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
законови действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.IV.3 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-12
от 29.03.2021 година
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на
местни такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево
На основание чл. 21, ал. 1, т.7, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 12, ал.14 от Закона за автомобилните превози,
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.26 и 28 от Закона за нормативните
актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I.ПРИЕМА изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Генерал Тошево, както следва:
1. В Глава втора Местни такси, раздел V- Такси за административни услуги ,
чл.43, ал.1 в табличната част се добавя следният текст:
Вид на административната услуга -основание за
определяне на такса

Уникале Такса в лева –
н
обикновена
идентиф
услуга
икатор
Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и
проекти
100.00 лв.
35. Издаване на удостоверение за регистрация за
извършване на таксиметров превоз на пътници
- чл.12, ал.2 от ЗАП
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
заявлението.
бърза услуга – до 7 работни дни от подаване на заявлението.
36. Включване в списъка на превозните средства към
удостоверението за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно
превозно средство
- чл.12, ал.6 от ЗАП
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10.00 лв.

Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
заявлението.
бърза услуга – до 7 работни дни от подаване на заявлението
37.Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в
удостоверението за регистрация за извършване на
таксиметров превоз на пътници

100.00 лв.

- чл.12а, ал.3 от ЗАП
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
заявлението.
бърза услуга – до 7 работни дни от подаване на заявлението
38. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация
за извършване на таксиметров превоз на пътници

10.00 лв.

- чл.12, ал.5 от ЗАП и чл.10, ал.7 от Наредба № 34/06.12.1999
г.
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
заявлението.
бърза услуга – до 7 работни дни от подаване на заявлението
2. В Глава втора Местни такси, раздел V- Такси за административни услуги , чл.43,
ал.1 в табличната част се изменя както следва:
БИЛО
Вид на административната услуга -основание за
определяне на такса

Уникале Такса в лева –
н
обикновена
идентиф
услуга
икатор
Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и
проекти
10. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или
2005
50.00 лв.
преминаване
на
съоръжение
на
техническата
инфраструктура през имот - общинска собственост - Закон
за устройство на територията - чл. 192; чл. 193
11. Издаване на заповед за учредяване на право на
2043 Цената на учреденото право се
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура през чужди имоти определя от
Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3
комисия по реда на
чл. 210 от ЗУТ.
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12. Издаване на заповед за учредяване право на
преминаване през чужди поземлени имоти Закон за
устройство на територията - чл. 192, ал.2

2114

Цената на учреденото право се
определя от
комисия по реда на
чл. 210 от ЗУТ.

СТАВА
Вид на административната услуга -основание за
определяне на такса

Уникале Такса в лева –
н
обикновена
идентиф
услуга
икатор
Дирекция ”Устройство на територията, собственост, икономически дейности и
проекти
10. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или
2005
50.00 лв.
преминаване
на
съоръжение
на
техническата
инфраструктура през имот - общинска собственост - Закон
за устройство на територията - чл. 192; чл. 193
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
искането.
бърза услуга – до 5 работни дни от подаване на искането.
11. Издаване на заповед за учредяване на право на
2043 Цената на учреденото право се
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура през чужди имоти определя от
Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3
комисия по реда на
чл. 210 от ЗУТ.
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
искането.
бърза услуга – до 5 работни дни от подаване на искането.
12. Издаване на заповед за учредяване право на
2114 Цената на учредепреминаване през чужди поземлени имоти Закон за
ното право се
устройство на територията - чл. 192, ал.2
определя от
комисия по реда на
Срок:
обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на
чл. 210 от ЗУТ.
искането.
бърза услуга – до 5 работни дни от подаване на искането.
3. В Глава втора Местни такси, раздел III, Такси за ползване на детски ясли,
детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални
услуги, общежития и други общински социални услуги в чл.33 ал.5:
БИЛО:
Чл.33 ал.5- Съгласно чл. 4, т. 7 от Закона за ветераните от войните на РБългария
(ДВ бр.152/1998г.) същите ползват предимство, като заплащат до 30 % от получаваната от
тях пенсия, но не повече от определената такса в ал. 1. Останалата част от разходите е за
сметка на бюджета на Общината
СТАВА:
Чл.33 ал.5- Отменя се
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4. В глава трета - Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината
на физически и юридически лица, чл.55, ал.1 в табличната част се изменя както следва:
БИЛО:
Вид на услугата

Цена на услуга в лв./
мярка
Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии и
управление на собствеността“
1. Цени на услуги за радостни и тъжни обреди:
Забележки:
1. За самотни жители без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица, да
се заплащат услугите по извършване на погребение, след представяне на фактура от
Агенцията за тъжни обреди и социален доклад от Агенция социално подпомагане.
Средствата са в размер до 300 лева и са за сметка на Общината.
2. При смърт на ветеран от войните наследниците имат право на еднократна целева
помощ за погребение в размер на 500 лева /петстотин лева/, като средствата са за сметка на
държавния бюджет, съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за ветераните от войните.
СТАВА:
Вид на услугата

Цена на услуга в лв./
мярка
Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии и
управление на собствеността“
1. Цени на услуги за радостни и тъжни обреди:
Забележки:
1. За самотни жители без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в
заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица, да
се заплащат услугите по извършване на погребение, след представяне на фактура от
Агенцията за тъжни обреди и социален доклад от Агенция социално подпомагане.
Средствата са в размер до 300 лева и са за сметка на Общината.
5. В глава втора – Местни такси, раздел III - Такси за ползване на детски ясли,
детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални
услуги, общежития и други общински социални услуги, чл. 33 (7) се изменя както следва:
БИЛО:
Чл.33 (7) Почетните граждани на Община Генерал Тошево ползват предимство,
като заплащат 30% от размера на определената такса в чл.32, ал.1 от Наредбата.
Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на Общината.
СТАВА:
Чл.33 (7) Почетните граждани на Община Генерал Тошево ползват предимство,
като заплащат 30% от размера на определената такса в чл.33, ал.1 от Наредбата.
Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на Общината.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
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Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.IV.4 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-13
от 29.03.2021 година
за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и
цени на услуги на територията на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.283, ал.10., т.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка с чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. Приема
изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси, цени и услуги на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
Било: Чл.31. (1) Родителите, настойниците и лицата по чл.26 от Закона за закрила
на детето 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, не повече от 1.50 лв. на храноден.
(2) Родителите, настойниците и лица по чл.26 от Закона за закрила на детето,
отговарящи на условията на чл.9 от ППЗСП, заплащат 75% от стойността на храната.
(3) Деца с един родител, по смисъла ал.4, заплащат 50% от стойността на храната.
(4) Не заплащат стойността на храната деца, чиито родител е с намалена
работоспособност 71 % и над 71 %; пълни сираци; децата на загинали при производствени
аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг;
(5) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни
детски заведения в общината и едното от тях е в предучилищна подготвителна група,
таксата за второто се заплаща с 50% намаление от пълната такса, за третото - 25 %, а за
всяко следващо такса не се заплаща. Когато две или повече деца от едно семейство са в
предучилищни подготвителни групи в едно или различни учебни заведения в общината,
родителите, настойниците и лицата по чл.26 от Закона за закрила на детето заплащат 50 %
от стойността на храната за второто дете.
Става: Чл.31. (1) ) Родителите, настойниците и лицата по чл.26 от Закона за
закрила на детето в подготвителни групи към детските градини не заплащат такси за
подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас. Не се
заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно
образование, осъществявано от общинските детски градини за:
1. Деца, на които поне един от родителите е със и над 71 % намалена
работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
2. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на
загинали в изпълнение на служебен дълг;
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3. Деца със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно
Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №87 на Министерски
съвет от 5 май 2010 г., които са настанени в общински детски градини;
4. Деца-сираци или деца с един родител;
5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от
децата не са навършили пълнолетие.
6. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
7. Дете, настанено в семейство на роднини и близки, както и за дете, настанено за
отглеждане в приемно семейство съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето;
8. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05M2OP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ /за срока на реализация на проекта/;
(2) Когато две или повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни
детски заведения в общината и едното от тях е в предучилищна подготвителна група,
таксата за второто се заплаща с 50% намаление от пълната такса, за третото - 25 %, а за
всяко следващо такса не се заплаща.
(3) Извън случаите по ал.1, такса за дейностите по хранене на децата в
задължително предучилищно образование, осъществявани от общинските детски градини,
се заплаща с намаление от 12 лв. месечно.
(4) Необходими документи за освобождаване от такса:
1. Копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по ал.1, т.1;
2. Копие от акта за раждане – за случаите по ал.1, т.4;
3. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по ал.1, т.3;
4. Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по ал.1, т.5;
5. Копие от акт за раждане и акт за смърт на единия/двамата/родители – в
случаите по ал.1, т.4;
II. 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 29.03.2021г., протокол №2, т.IV.5 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

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

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-14
от 29.03.2021 година
за приемане на отворено писмо до Център за спешна медицинска помощ Добрич
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема отворено писмо до Център за спешна медицинска помощ град Добрич
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.03.2021г., протокол №2, т.V от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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