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 № 6-1
от 26.07.2021 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2021 / 2022 година в общинските училища

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.68 от Наредба за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищно образование,

I.
училище
училище
Основно
с.Красен
1.
Клас
Іа
Іб
ІI а
ІІ б
III а
III б
IV а
IV б
VII а
VII б
VIII а
IX а
Xа
XI а
XII а

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
РАЗРЕШАВА функционирането на маломерни и слети паралелки в Средно
„Никола Й. Вапцаров“ , Основно училище „Христо Смирненски”, Основно
„Христо Ботев” с.Кардам, Основно училище „Васил Левски” с.Преселенци,
училище „Йордан Йовков” с.Спасово и Основно училище „Йордан Йовков”
през учебната 2021/2022 година, а именно:
СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ген. Тошево
Брой паралелки
Брой ученици
1 маломерна
13
1 маломерна
13
1 маломерна
15
1 маломерна
14
1 маломерна
14
1 маломерна
14
1 маломерна
14
1 маломерна
15
1 маломерна
15
1 маломерна
17
1 маломерна
15
1 маломерна
17
1 маломерна
13
1 маломерна
15
1 маломерна
15

2. ОУ „Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
IIІ а
1 маломерна
15
IІІ б
1 маломерна
15
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3. ОУ „Христо Ботев”, с.Кардам
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І - II
1 слята
9
III
1 маломерна
6
V
1 маломерна
10
VІ
1 маломерна
9
VІІ
1 маломерна
10
4. ОУ „Васил Левски” с.Преселенци
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І – ІІI
1 слята
10
IІ-ІV
1 слята
15
V -VІ
1 слята
10
VІІ
1 маломерна
5
Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
11
ІІ
1 маломерна
9
ІІІ
1 маломерна
9
ІV
1 маломерна
6
V
1 маломерна
10
VІ
1 маломерна
11
VІІ
1 маломерна
12
2. ОУ „Йордан Йовков” с.Красен
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І- ІІ
1 слята
9
ІIІ- ІV
1 слята
7
V- VI
1 слята
14
VІІ
1 маломерна
6
ІІ. НЕ ОСИГУРЯВА дофинансиране на утвърдените маломерни паралелки в СУ
„Никола Йонков Вапцаров” и ОУ „Христо Смирненски“ поради това, че общия брой
ученици е над минимално фиксирания в чл.68, ал.4, т.2 от Наредбата и е налице хипотезата
на чл.68, ал.5 от Наредбата.
ІІІ. НЕ ОСИГУРЯВА дофинансиране на утвърдените маломерни и слети паралелки в
средищните училища ОУ „Йордан Йовков“ с.Красен и ОУ „Йордан Йовков“ с.Спасово, тъй
като те са защитени и получават допълнителни целеви средства за това.
ІV. ОСИГУРЯВА дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам в размер на 20805,40 лв. за учебната 20212022 г. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098
„Други разходи”.
V. ОСИГУРЯВА дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Васил Левски” с.Преселенци в размер на 30146,60 лв. за учебната
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2021-2022 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 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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 № 6-2
от 26.07.2021 година
за предложение за побратимяване с гр. Твърдица, район Тараклия, Република
Молдова

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема предложението за побратимяване на гр.Генерал Тошево с град Твърдица,
район Тараклия, Република Молдова.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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 № 6-3
от 26.07.2021 година
за съгласие за подаване на проектно предложение по програма „Местно развитие,
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ процедура
BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст, финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване за финансиране на проектно предложение по
програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“
процедура BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и поема ангажимент за
осигуряване на устойчивост в съответствие с приложимите изисквания на програмата.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.I.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 № 6-4
от 26.07.2021 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за
стопанската 2021-2022 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и ал.9 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска
собственост и 24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.
ДОПЪЛВА Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2021година в част ІІ. Имотите, които Община Генерал Тошево ще предложи
за предоставяне под наем, т.8. Общински имоти - земеделски земи, предвидени за отдаване
под наем, със следните имоти:
землище

№ на имота КРР

№ на ивота по КВС

кате
гория

НТП

Площ на ПИ
дка

Росен

63046.60.68

ПИ 0000068

V

пуст.необр.земя

3.500

Малина
Красен
Красен
Лозница
Росен

46351.19.62
39534.56.12
39534.23.11
44179.91.24
63046.85.2

ПИ 000062
ПИ 056012
ПИ 023011
ПИ 000092
ПИ 085002

III
III
III
III
III

б.лозе
нива
нива
б.лозе
нива

50.000
14.723
10.004
45.991
11.511

Росица

63094.111.141

ПИ 000065

III

Друг вид поз.имот

62.091

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за
стопанската 2021-2022г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно
Приложение №1, както следва:
Приложение №1

землище

№ на имота
КРР

№ на имота
КВС

кате гория

НТП

площ КРР
дка

Балканци

02484.30.11

ПИ 030011

ІІІ

нива

78.671

Генерал Тошево

14711.168.24

ПИ 168024

ІІІ

нива

6.500

Горица

18575.108.2

ПИ 108002

ІІІ

нива

167.558

Горица

18575.103.96

ПИ 000028

ІІІ

нива

57.956
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Изворово

32467.126.12

ПИ 126012

ІІІ

нива

7.505

Калина

35393.120.5

ПИ 120005

ІІІ

нива

275.202

Калина

35393.121.1

ПИ 121001

ІІІ

нива

48.227

Кардам

36467.111.109

ПИ 000109

ІІ

нива

13.500

Красен

39534.56.12

ПИ 056012

III

нива

14.723

Красен

39534.23.11

ПИ 023011

III

нива

10.004

ІІІ

уч.нива

50.000

III

б.лозе

45.991

Лозница

44179.26.1

Лозница

44179.91.24

ПИ 026001
ПИ 000092

Люляково

44714.12.4

ПИ 012004

ІІІ

уч.нива

31.738

Люляково

44714.11.13

ПИ 011013

ІІІ

нива

18.928

III

б.лозе

50.000

Малина

46351.19.62

ПИ 000062

Преселенци

58181.21.1

ПИ 021001

ІІІ

нива

32.905

Преселенци

58181.31.4

ПИ 031004

ІІІ

нива

49.690

Преселенци

58181.36.17

ПИ 036017

ІІІ

нива

12.501

Преселенци

58181.149.1

ПИ 149001

ІІІ

нива

142.436

Преселенци

58181.402.391

ПИ 000391

ІІІ

нива

20.523

Преселенци

58181.38.14

ПИ 038014

ІІІ

нива

27.004

Преселенци

58181.39.5

ПИ 039005

ІІІ

нива

14.452

Преселенци

58181.129.131

ПИ 000131

ІІІ

нива

18.000

Преселенци

58181.129.146

ПИ 000146

ІІІ

нива

11.583

Преселенци

58181.129.1

ПИ 129001

ІІІ

нива

18.531

Преселенци

58181.129.246

ПИ 000246

ІІІ

нива

14.381

Преселенци

58181.40.5

ПИ 040005

ІІІ

б.лозе

9.251

Росен

63046.80.8

ПИ 080008

ІІІ

нива

15.046

Росен

63046.60.68

ПИ 0000068

V

пуст.необр.земя

3.500

Росен

63046.85.2

ПИ 085002

III

нива

11.511

Росица

63094.111.141

ПИ 000065

III

Друг вид поз.имот

62.091

Сираково

66620.26.18

ПИ 026018

ІІІ

уч.нива

90.014

Сноп

67756.69.68

ПИ 069068

ІІІ

нива

7.716

Спасово

68196.37.19

ПИ 037019

ІІІ

нива

22.003

Спасово

68196.38.18

ПИ 038018

ІІІ

нива

20.005
1 479.646

3.ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи,
определени в т.2 в размер на 85лв/дка.
4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за (3)
три стопански години, считано от стопанска 2021-2022г., земеделски земи от Общински
поземлен фонд, съгласно Приложение №2, както следва:
Приложение №2

№

землище

№ на имота
КРР

№ на имота
КВС

кате гория

НТП

площ КРР
дка

1

Ал.Стамболийски

00360.8.4

ПИ 008004

ІV

нива

55.255

2

Ал.Стамболийски

00360.45.20

ПИ 045020

ІІІ

нива

17.379
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3

Ал.Стамболийски

00360.47.9

ПИ 047009

ІІІ

нива

58.431

4

Ал.Стамболийски

00360.72.7

ПИ 072007

ІІІ

нива

45.407

5

Ал.Стамболийски

00360.101.56

ПИ 101056

ІІІ

нива

44.607

7
8
9
13
15
23

Балканци
Горица
Горица
Кардам
Къпиново
Средина

02484.21.77
18575.103.2
18575.103.16
36467.22.16
40885.14.18
68326.13.2

ПИ 000077
ПИ 103002
ПИ 103016
ПИ 022016
ПИ 014018
ПИ 013002

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІV
ІІІ
ІІІ

нива
нива
нива
нива
нива
нива

12.129
10.001
11.000
21.004
17.731
18.043

24

Средина

68326.11.12

ПИ 011012

ІV

нива

11.643

25
26
27
28
29

Сърнино
Сърнино
Сърнино
Сърнино
Узово

70634.29.9
70634.66.28
70634.38.78
70634.66.19
75068.10.16

ПИ 029009
ПИ 066028
ПИ 038078
ПИ 066019
ПИ 010016

ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

нива
нива
нива
нива
б.лозе

14.103
10.999
10.039
15.714
16.400

30

Узово

75068.18.6

ПИ 018006

ІІІ

нива

8.263
398.148

5. ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи,
определени в т.4 в размер на 75лв/дка.
6. 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.2 и т.4.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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 № 6-5
от 26.07.2021 година
за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея 1 от ЗУТ, за изработване на
Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ във връзка с
определяне конкретното предназначение на ПИ 36467.137.10 по Кадастралната карта
на с.Кардам, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич за „За селскостопанска постройка –
навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно
съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без промяна
предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.2 от Наредба
№19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на Илко Христов Павлов и Иван Христов Павлов изработване на
проект за ПУП - ПЗ за на ПИ 36467.137.10 по Кадастралната карта на с. Кардам, общ.
Генерал Тошево, обл. Добрич с цел определяне конкретното предназначение на имота „За
селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар,
ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без
промяна предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал.1, т.2 от
Наредба №19б за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.
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 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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 № 6-6
от 26.07.2021 година
за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея 1 от ЗУТ, за изработване на
Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ във връзка с
определяне конкретното предназначение на ПИ 44714.20.19 по Кадастралната карта на
с.Люляково, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич за „За селскостопанска постройка –
навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно
съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без промяна
предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.2 от Наредба
№19б за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на Илко Христов Павлов и Иван Христов Павлов изработване на
проект за ПУП - ПЗ за ПИ 44714.20.19 по Кадастралната карта на с. Люляково, общ.
Генерал Тошево, обл. Добрич с цел определяне конкретното предназначение на имота „За
селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар,
ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без
промяна предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал.1, т.2 от
Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.
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 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.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 № 6-7
от 26.07.2021 година
задаване на разрешение, съгласно член 124а, алинея 1 от ЗУТ, за изработване на
Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ във връзка с
определяне конкретното предназначение на ПИ 36467.189.190 по Кадастралната карта
на с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич за „За селскостопанска постройка –
навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно
съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без промяна
предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.2 от Наредба
№19б за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на Илко Христов Павлов и Иван Христов Павлов изработване на
проект за ПУП - ПЗ за на ПИ 36467.189.190 по Кадастралната карта на с. Кардам,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с цел определяне конкретното предназначение на имота
„За селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар, ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково
напояване“ без промяна предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл. 2,
ал.1, т.2 от Наредба №19б за строителство в земеделски земи без промяна предназначението
им.
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 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.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 № 6-8
от 26.07.2021 година
за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея 1 от ЗУТ, за изработване на
Подробен Устройствен План – План за застрояване /ПУП – ПЗ/ във връзка с
определяне конкретното предназначение на ПИ 81219.25.9 по Кадастралната карта на с.
Чернооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич за „За селскостопанска постройка –
навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ново водовземно
съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково напояване“ без промяна
предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.2 от Наредба
№19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация и съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на Илко Христов Павлов и Иван Христов Павлов изработване на
проект за ПУП - ПЗ за ПИ 44714.20.19 по Кадастралната карта на с. Чернооково,
общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с цел определяне конкретното предназначение на имота
„За селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и
инвентар, ново водовземно съоръжение и хидромелиоративно съоръжение за капково
напояване“ без промяна предназначение на земята на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ и чл.2,
ал.1, т.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението
им.
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 12 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.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 № 6-9
от 26.07.2021 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската
собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Генерал Тошево и във връзка с искания от
„ПИНИГИН“ ООД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2021г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
№ Имот

Площ
Описание
Очаквани приходи
кв.м
/лев
10
Жилищно предназначение
27.00

1.

с. Житен - УПИ№ХI-113, кв. 25

2.

с. Житен - УПИ №ХII-113, кв.25

60

Жилищно предназначение

162.00

3.

с. Житен - УПИ № ХV-113, кв.25

20

Жилищно предназначение

54.00

ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
„ПИНИГИН“ ООД с ЕИК 175456830 със седалище и адрес на управление: с. Дъбовик, ул.
„Девета“ №1, община Генерал Тошево, област Добрич с управител Евгений Борисович
Пинигин чрез продажба часта на общината, представляваща: Дворно място с площ от 10
(десет) кв.м. или 0.0066 ид.ч. от УПИ № XI-113(единадесети за планоснимачен номер сто и
тринадесети), целият с площ 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) кв.м., находящо се в кв. 25
(двадесет и пети) по ПУП на с. Житен - частна общинска собственост, съгласно АОС
№4803/21.06.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх.рег. №
1649/28.06.2021г., акт № 35, том IV, при граници и съседи: УПИ №X-114, О.К. 118 – О.К. 68,
УПИ № XII-113, УПИ №XIII-109, УПИ № IX-114.
III. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
„ПИНИГИН“ ООД с ЕИК 175456830 със седалище и адрес на управление: с. Дъбовик, ул.
„Девета“ №1, община Генерал Тошево, област Добрич с управител Евгений Борисович
Пинигин чрез продажба часта на общината, представляваща: Дворно място с площ от 60
(шестдесет) кв.м. или 0.0385 ид.части от УПИ № XII-113(дванадесети за планоснимачен
номер сто и тринадесети), целият с площ 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв.м.,
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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находящо се в кв. 25 (двадесет и пети) по ПУП на с. Житен - частна общинска собственост,
съгласно АОС №4805/21.06.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с
вх.рег. № 1651/28.06.2021г., акт № 37, том IV, при граници и съседи: УПИ №XI-113, О.К.
118 – О.К. 68, УПИ № XV-113, УПИ №XIV-113, УПИ №XIII-109.
IV. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
„ПИНИГИН“ ООД с ЕИК 175456830 със седалище и адрес на управление: с. Дъбовик, ул.
„Девета“ №1, община Генерал Тошево, област Добрич с управител Евгений Борисович
Пинигин чрез продажба часта на общината, представляваща: Дворно място с площ от 20
(двадесет) кв.м. или или 0.0217 ид.части. от УПИ № XV-113(петнадесети за планоснимачен
номер сто и тринадесети ), целият с площ 920 (деветстотин и двадесет)кв.м, находящо се в
кв. 25 (двадесет и пети) по ПУП на с. Житен - частна общинска собственост, съгласно АОС
№ 4804/21.06.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх.рег. №
1650/28.06.2021г., акт № 36, том IV, при граници и съседи: УПИ №XII-113, О.К. 118 – О.К.
68, УПИ № XIV-112, УПИ №XIV-113.
V. Продажбата на имотa по т.IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 27.00
(двадесет и седем)лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
VI. Продажбата на имотa по т.IІI да бъде извършена по пазарна цена, в размер на
162.00 (сто шестдесет и два )лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България.
VII. Продажбата на имотa по т.IV да бъде извършена по пазарна цена, в размер на
54.00 (петдесет и четири)лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър
на Камарата на независимите оценители в България.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.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 № 6-10
от 26.07.2021 година
за разпореждане на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 ал.2 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 2021г., както следва:
№
1.

Продажба на имот
Имот
с. Спасово - УПИ№ХХV-560, кв. 21

Площ
кв.м
1175

Описание
Жилищно предназначение

Очаквани приходи
/лев
3 170.00

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

Местонахождение
на имота

Площ
/кв.м.

1.

с. Спасово - УПИ№ХХV-560,
кв. 21 по ПУП на селото
1 175

АОС №…, вп. Под №….,
том …, ……….г.

Данъчна
оценка/
лв.

№ 3986/28.04.2016г.,
вх.рег. № 1385, акт №83,
том III, вписан на 2 679.00
09.05.2016г.
в
СВ
Генерал Тошево при АВ
София.

Начална
тръжна
цена/ лв.

3 170.00

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия по разпореждане с имот.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.6 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 № 6-11
от 26.07.2021 година
за отдаване под наем на имоти 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.9 и чл.14, ал.1, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост за 2021 г.
№ по
ред

Имот
с. Житен - търговски обект със ЗП 30.25кв.м., намиращ се в сграда- автоспирка, находяща се
в УПИ №ХХХІ в кв. 14 по ПУП на селото, общинска собственост, съгласно АОС
№181/16.09.1999г.

1.

ІІ. 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

Площ
кв.м
/ЗП/

1.

с. Житен - търговски обект, намиращ се в сградаавтоспирка, находяща се в УПИ №ХХХІ в кв. 14 по
ПУП на селото - общинска собственост, съгласно
АОС №181/16.09.1999г.

30.25

Начална тръжна
месечна наемна
цена, без вкл. ДДСлева
36.30

IІІ. ОДОБРЯВА предложената начална тръжна месечна наемна цена на горепосоченият имот,
определена 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.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.7 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 № 6-12
от 26.07.2021 година
за провеждане на Общо събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Добрич” АД

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.220 ал.1 и чл.221 т.1, т.2, т.6, т.7, т.10 от Търговския закон и
чл.10 т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ОПРАВОМОЩАВА д-р Катюша Димитрова – представител на Община Генерал
Тошево в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ Добрич“АД, съгласно Решение № 42/19.12.2019г. да участва в същото, насрочено на 06.08.2021г. или при липса на кворум на
23.08.2021г. от 10,00 часа в административната сграда на дружеството с адрес: гр. Добрич,
ул. „Панайот Хитов“ №24 и да гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Дава съгласие на своя представите да гласува точки от т.1 до т.7 включително от
дневния ред по съвест и вътрешно убеждение, защитавайки интересите на Община Генерал
Тошево като акционер в „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД .
2. По т. т.8 от дневния ред:
Дава съгласие за увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно
лечение – Добрич” АД и задължава своя представител да гласува за увеличаване на
капитала на дружеството, както следва:
Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 207 210
лева (920 721 броя поименни акции) на 9 512 370 лева (951 237 броя поименни акции) с
размера на получените през 2020 и 2021г. от държавата и усвоените средства за капиталови
разходи в размер на 305 160 лева, чрез записване на нови 30 516 броя поименни акции на
държавата с номинална стойност 10 лева.
3. По т.9 от дневния ред:
Дава съгласие за промяна в устава на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Добрич” АД и задължава своя представител да гласува промяна в Устава на дружеството,
както следва:
В чл. 7, ал. 1 от устава думите „9 207 210 (девет милиона двеста и седем хиляди
двеста и десет лева)се заменят с думите 9 512 370 (девет милиона петстотин и дванадесет
хиляди триста и седемдесет )", като текстът придобива следното съдържание:
„Чл.7. ал.1 Капитала на дружеството е 9 512 370 (девет милиона петстотин и
дванадесет хиляди триста и седемдесет)лева."
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В чл. 7, ал. 2 от устава думите „920 731 (деветстотин и двадесет хиляди седемстотин
тридесет и една)"се заменят с думите 951 237 (деветстотин петдесет и една хиляди двеста
тридесет и седем)", като текстът придобива следното съдържание:
„Чл.7. ал.2 Капиталът се разпределя в 951 237 (деветстотин петдесет и една хиляди
двеста тридесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10
(десет) лева.“
Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание:
„Чл. 7. (5) Капиталът е разпределен, както следва:
За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването- 68,09(шестдесет и
осем цяло и девет стотни) на сто от капитала, представляващи 647 715 (шестстотин
четиридесет и седем хиляди седемстотин и петнадесет) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева:
За община Балчик - 3,07 (три цяло и седем стотни) на сто от капитала или 29 159
(двадесет и девет хиляди сто петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с
номинална стойност 10 (десет) лева:
За община Генерал Тошево- 3,32 (три цяло и тридесет и две стотни) па сто от
капитала или 31 611 (тридесет и една хиляди шестстотин и единадесет) броя поименни
акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева:
За община Добричка - 4,25 (четири цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала
или 40 384 (четиридесет хиляди триста осемдесет и четири) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Каварна – 2,46 (две цяло и четиридесети шест стотни) на сто от капитала
или 23 439 (двадесет и три хиляди четиристотин тридесет и девет) броя поименни акции,
всяка от които е номинална стойност 10 (десет) лева;т
За община Крушари -1,02 (едно цяло и нула двестотни) на сто от капитала или 9 705
(девет хиляди седемстотин и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална
стойност 10 (десет) лева;
За община Тервел – 2,97 (две цяло и деветдесет и седем стотни) на сто от капитала
или 28 289 (двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от
които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Добрич- град – 13,88 (тринадесет цяло и осемдесет и осем стотни) на сто
от капитала или 131 972 (сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и две) броя
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;
За община Шабла – 0,94 (нула цяло и деветдесет и четири стотини) на сто от
капитала или 8 963 (осем хиляди деветстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка
от които с номинална стойност 10 (десет) лева.
II. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, т.III.8 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 № 6-13
от 26.07.2021 година
за предоставяне на средства на ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово за извършване на
неотложен текущ ремонт на покривната конструкция

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с необходимостта от извършване на неотложен текущ ремонт на
покривната конструкция на ОУ „Й.Йовков“ с.Спасово,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Предоставя на Основно училище „Йордан Йовков“ с. Спасово сумата от 24 000
(двадесет и четири хиляди) лв. за заплащане на разходите по извършването на неотложен
ремонт на покривната конструкция на училището. Средствата да се осигурят от общинския
бюджет, дейност 3322, параграф 1030 „Текущ ремонт”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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 № 6-14
от 26.07.2021 година
за предоставяне на допълнителни средства на СДРУЖЕНИЕ "ФУТБОЛЕН КЛУБ
СПОРТИСТ 2011" в размер 40 000 /четиридесет хиляди/ лева за участие в първенството
на Трета лига – Североизточна АФГ през спортно-състезателната 2021 – 2022 година,
обосновано в Искане с вх.№ХД-02-07-8127/06.07.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.20 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните
клубове в община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.
ПРЕДОСТАВЯ допълнителни средства за спорт и спортни дейности на
Сдружение „Футболен клуб Спортист 2011“ гр. Генерал Тошево в размер на 40 000
/четиридесет хиляди/ лв. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 2714,
параграф 4500 „Субсидии на организации с нестопанска цел”.
2.
ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи,
съгласно нормативната уредба действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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 № 6-15
от 26.07.2021 година
за актуализация на бюджет 2021г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2021 г. и във връзка с
чл.84, ал.6 и чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗПФ и чл.37, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община
Генерал Тошево за 2021 г. в частта му за държавни, местни и дофинансиране на
делегираните от държавата дейности разходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община
Генерал Тошево за 2021 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 26.07.2021г., протокол №6, 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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Приложение 1

Промяна в разходите на държавни, местни и дофинансиране на делегираните от
държавата дейности в бюджет 2021 г.
дейност

параграф

Сума

1

2

3

Държавни разходи
332 Общежития

§ 1015 Материали

597

337 ЦПЛР

§ 1015 Материали

1 325

Местни разходи
619 Др. дейности по жил.

§ 1015 Материали

6 635

714 Спортни бази за спорт за

§ 4500 Субсидия и

40 000

всички

др.тек.трансфери за ЮЛ с

строителство, благоустр. и рег.
развитие

нестоп.цел

Дофинансиране на делегираните от държавата дейности
322 Неспециализирани

§ 1030 Текущ ремонт

24 000

училища, без професионални
гимназии
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