ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 1-1
от 27.01.2022 година
за изразходване на средства, предоставени на Община Генерал Тошево
с ПМС № 326 от 12 октомври 2021г. за одобряване на допълнителни трансфери
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в изпълнение на Постановление № 326 от 12.10.2021 г. на Министерски съвет, за
одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Генерал Тошево да разходва предоставените допълнително
по бюджета на общината средства в общ размер на 311 772 лева по Постановление № 326 от 12.10.2021
г. на Министерски съвет, за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за:
- Ремонт на тоалетни, находящи се на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация
Генерал Тошево, ситуирани срещу Центъра за административно обслужване и отдел „Местни данъци и
такси – до 56 000 лв.
- Текущ ремонт на апартамент в сградата н ЖП спирка гр. Генерал Тошево за настаняване на
карантинирани/диагностицирани граждани – до 62 000 лв.
- Обзавеждане, оборудване и текущ ремонт на помещения, където са ситуирани Център за
административно обслужване и отдел „Местни данъци и такси“, ситуирани на 1-ви етаж в сградата на
Общинска администрация Генерал Тошево – до 52 000 лв.
- Обзавеждане и оборудване на сграда Обреден дом, находяща се в гробищен парк гр. Генерал
Тошево – до 15 000 лв.
- Закупуване на пречистватели за въздух в общи помещения в сградите на Общинска
администрация, Детски градини, Детска ясла, Медицински център, Център за работа с деца,
Ученическо общежитие, Център за обществена подкрепа, Домашен социален патронаж – до 23 000 лв.
- Ваксинационна кампания на служителите на общинска администрация и второстепенните
разпоредители с бюджет към общината в изпълнение на мерките срещу разпространението на Covid19. – до 28 000 лв.
- Закупуване на бързи тестове за моментен скрининг при проявени симптоми на служители от
Общинска администрация и обслужващите социални звена – до 9 006 лева.
- Текущ ремонт на помещение в ЦДГ „Първи юни“ – до 20 000 лева.
- Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии - до 46 766 лв.
2. Посочените средства могат да се прехвърлят от едно предложение към друго при
необходимост.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-2
от 27.01.2022 година
за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2022-2023
година
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал.14, чл.37о ал.1, ал.2 и ал.4 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОПРЕДЕЛЯ свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година, находящи се на територията
на община Генерал Тошево, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от
настоящото решение.
2. ДАВА съгласие свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1, да бъдат предоставени под
наем, считано от стопанската 2022-2023 година, за срок до 6(шест) стопански години на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по
безопасност на храните, съобразно броя и вида на регистрираните животни, при наемна цена,
определена от оценител, регистриран в Националната камара на независимите оценители в
България, както следва:
пасище, мера
категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

10,02

9,51

9,20

9,00

8,69

8,38

7,61

6,64

3. ДАВА съгласие останалите свободните пасища, мери и ливади от общински
поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, след провеждане на процедурата по
т.2, да бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване, за срок от 1(една) стопанска
година: 2022-2023 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

10,02

9,51

9,20

9,00

8,69

8,38

7,61

6,64

4. ДАВА съгласие пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, останали ненаети след провеждане на търга по т. 3, да
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бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване за срок от 1(една) стопанска
година- 2022-2023, на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и
екологично състояние, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

10,02

9,51

9,20

9,00

8,69

8,38

7,61

6,64

5. ПРИЕМА Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Генерал Тошево, които са задължителни за всички ползватели, съгласно Приложение №2.
6. ПРИЕМА Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите
и пасищата, съгласно Приложение № 3;
7. ПРИЕМА Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 година на Община
Генерал Тошево, съгласно Приложение № 4;
8. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-3
от 27.01.2022 година
за относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление през 2021г.

На основание чл.21 ал.1 т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление през 2021г., съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото
решение
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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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ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

Приложение №1

ОТЧЕТ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г.
Управлението на собствеността в Община Генерал Тошево, реда за придобиването и
разпореждането с нея, се определят от Закона за общинската собственост, Закона за
концесиите и подзаконовите нормативни актове към него и на база приетите от Общински
съвет Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, Стратегия за управление на
общинската собственост за периода 2020-2023 година, Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021.
Съгласно чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Кметът на Община
Генерал Тошево ежегодно предоставя информация на Общински съвет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление.
Водещ документ за дейността на отдел „Собственост и стопански дейности” и през
изминалата 2021г. е Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост, приета с Решение 1-7/18.02.2021г. на Общински съвет Генерал Тошево и
допълвана с решения през годината. Във връзка с управлението и разпореждането с общинско
имущество са изготвени докладни за вземане на решения от Общинския съвет относно
разпоредителни сделки с общински имоти по реда на ЗОС, отдаване под наем на имоти
общинска собственост, прекратяване на съсобственост. През годината за изпълнение на
програмата са провеждани редица процедури по придобиване, отдаване под наем и
разпореждане с общински имоти.
I. НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ
През 2021г. продължи процесът по съставяне на актове за недвижими имоти-общинска
собственост. Съставени са 206 бр. актове за общинска собственост, като по-голямата част от
тях са съставени на основание чл.59 от ЗОС, след влизане в сила на заповеди за одобрение на
кадастрална карта и регистри за община
Генерал Тошево. Във връзка с актуване на
поземлени имоти, които се намират извън урбанизирана територия на населените места са
заявени и получени от Агенция по геодезия, картография и кадастър 225 броя скици и 181
броя удостоверения за общинските поземлени имоти.
За всеки съставен акт за общинска собственост е създадено досие, съдържащо
документи удостоверяващи правото на собственост на общината, съгласно изискванията на
Наредба №8/17.12.2009 година за утвърждаване на образците на актовете за общинска
собственост. Всички издадени актове за общинска собственост, в съответствие с изискванията
на Закона за общинската собственост, са вписани в Служба по вписвания Генерал Тошево.
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Копие от актовете са изпратени на Службата по геодезия, картография и кадастър Добрич и
на Областния управител на област Добрич.
II. УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на общински терени и обекти
Отдаването под наем на общински имоти е начин за поддържането им в добро
състояние, осигуряване на трайни постъпления в общинския бюджет и предоставяне
възможност за развитие на търговия, услуги, медицински дейности и др.
За изпълнение на взети решения на Общински съвет, през годината са проведени 4
публични търга с явно наддаване и 5 публично оповестени конкурс за отдаване под наем на
общинско имущество. Следствие на проведените процедури се сключиха 8 договора за
отдаване под наем на общински имоти. През годината след проведени конкурсни процедури
за 10 години са отдадени следните общински имоти: Заведение за обществено хранене с
лятна тераса и хотелска част - мотел „Добруджански рай“ и язовир „Дрян“ .
Поради неизпълнение на задължения на концесионера, през годината предсрочно е
прекратен Договор за
предоставяне на общинска концесия за „Комплекс Басейна”.
Проведени са 3 броя конкурсни процедури за отдаването на общинския имот, но участници в
конкурса нямаше.
През годината са сключени 6бр. договори за послужване на общински кладенци и
сондажи, находящи се в селата Пленимир, Конаре, Сноп, Преселенци и Спасово.
След решение на Общински съвет е проведена процедура по отдаване на имотобщинска собственост, представляващ помещение - лекарски кабинет в село Петлешково.
Сключен е договор за наем с общопрактикуващ лекар.
2. Отдаване под наем на общински жилища
През годината са проведени 5 броя заседания на местната Комисията по жилищно
настаняване и картотекиране, в резултат на което се сключиха 25 нови договори за отдаване
под наем на общински жилищни имоти, съгласно Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд. Към настоящият момент свободни общински жилища има в село
Петлешково, повечето от които негодни за обитаване.
Общите приходи от наем при отдаване на общински имоти през годината възлизат на
38 600лв.
3. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд
В изпълнения на решения на Обшински съвет през 2021г. са преведени тръжни
процедури за отдаване под наем на земи от ОПФ за стопанска 2020/2021 и стопанска
2021/2022година.
През годината са проведени 5 търга с тайно наддаване за отдаване не земеделски земи
от ОПФ за стопанска 2020-2021 година. Отдадени са 640дка и се сключиха 10бр. договори за
наем.
След решения на Общински съвет Г.Тошево се проведоха 5 броя тръжни процедури за
отдаване на земеделски земи от ОПФ за стопанска 2021/2022 година със срок –за една, , за
три , за пет и за десет стопански години. Отдадени са 10 490 дка./в.т.ч. за 1 година8607дка, за 3години-1458дка, за 5години-271 дка и за 10години-154дка/. Сключените
договори за наем за стопанска 2021-2022година са 74 броя, като средно тръжната цена
възлиза на 92лв/дка.
През годината, след Решение на Общински съвет, Община Генерал Тошево предостави
под наем за стопанската 2021-2022 година, имоти-полски пътища в размер 2 347дка,
включени в заповед по чл.37 ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие”
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по цени в размер на среднорентно плащане за съответното землище. Сключените договори
под наем към 31.12.2021г. са 176 броя.
Съгласно разпоредбите на чл.37и ал.1 от ЗСПЗЗ, след Решение на Общински съвет за
стопанска 2021-2022 година е проведена процедура по разпределение между правоимащите
без провеждане на търг или конкурс на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен
фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и
вида на регистрираните животни по цена, определена от оценител на имоти, вписан в
публичния регистър на Камарата на независимите оценители. Сключени бяха общо 8
договора и анекса за обща площ 4 531 дка пасища, мери и ливади. Проведени са процедури
по отдаване на останали свободни мери пасища и ливади чрез търг с тайно наддаване на
собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ, и чл.37и ал.14 от ЗСПЗЗ
на собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние.Сключени са 4 бр.договори за наем с
обща площ 915 дка.
Общите приходи от наем на земеделска земя, пътища, мери и пасища, дворни места и
лозя възлизат на 1 455 577лв.
III. РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ:
Съгласно Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнения на решиния на Обшински
съвет са реализирани 9 сделки, представляващи продажба на недвижими имоти, както
следва:
1.Пет броя са прекратяване на съсобственост на имоти между общината и физически
или юридически лица за следните имоти:
- с. Дъбовик - дворно място с площ 20кв.м., представляващо 0.0164 ид. част от УПИ
№IV-20 в кв.14А, целият с площ 1 220кв.м.
- с. Дъбовик- дворно място с площ 420кв.м., представляващо 0.2199 ид. част от УПИ
№XI-167 в кв.25, целият с площ 1 910кв.м.;
- с. Равнец- дворно място с площ 330кв.м., представляващо 0.3084 ид. част от УПИ
№IV-72 в кв.5, целият с площ 1 070кв.м.;
- с. Житен -дворно място с площ от 10 кв.м. или 0.0066 ид.ч. от УПИ №XI-113, кв.25,
целият с площ 1 520 кв.м., дворно място с площ от 60 кв.м. или 0.0385 ид.ч. от УПИ №XII-113,
кв.25, целият с площ 1 560 кв.м., дворно място с площ от 20 кв.м. или 0.0217 ид.ч. от УПИ
№XV-113, кв.25, целият с площ 920 кв.м.;
-с.Къпиново- дворно място с площ от 165 кв.м. или 0.1404 ид.ч. от УПИ №II-46, целият
с площ от 1 175кв.м.
2.Четири броя са продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез
публичен търг за следните имоти:
-с. Кардам -земеделска земя с площ от 44 093кв.м., представляваща ПИ с
идентификатор №36467.220.216;
- с. Кардам- поземлен имот с идентификатор №36467.220.218 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с.Кардам, НТП „Водоем“, площ от 815 кв.м.
- с. Малина –дворно място с площ от 1 080 кв. м., представляваща УПИ №V-5 в кв. 2 по
ПУП на с. Малина;
- с.Спасово- дворно място с площ 1175кв.м,представляващо УПИ ХХV-560 в кв. 21;
Приходите от продажби на недвижими имоти възлизат на 122 799 лв
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9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
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РЕШЕНИЕ № 1-4
от 27.01.2022 година
за относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Генерал
Тошево за периода 2022-2032 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и на чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Програма за опазване на околната среда на Община Генерал Тошево за
периода 2022 – 2032 г.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона, действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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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РЕШЕНИЕ № 1-5
от 27.01.2022 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в град
Генерал Тошево, кв.Писорово
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и ал.3, чл.41, ал.2 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 със заявление от „Солар Инвест 2021“ ООД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „Солар
Инвест 2021“ ООД, с ЕИК: 206753811, с адрес на управление: гр.Генерал Тошево, обл. Добрич, чрез
продажба частта на общината, представляваща: дворно място с площ от 45 (четиридесет и пет) кв.м.
или 0.0361 ид.части от УПИ № V-181 (пети за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и първи),
цялото с площ от 1 245 (хиляда двеста четиридесет и пет) кв.м., находящо се в кв. 28 (двадесет и осми)
по ПУП на с. Писарово - частна общинска собственост, съгласно АОС №4944/06.01.2022г., вписан в
Служба по писвания гр. Генерал Тошево с вх.рег. №19/07.01.2022г., акт №1, том I, при граници и
съседи: УПИ №V-181, УПИ №XIV-общ., УПИ №VII-180 и ОК 50 – ОК 75.
II. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „Солар
Инвест 2021“ ООД, с ЕИК: 206753811, с адрес на управление: гр.Генерал Тошево, обл. Добрич, чрез
продажба частта на общината, представляваща: дворно място с площ от 45 (четиридесет и пет) кв.м.
или 0.0361 ид.части от УПИ № VI-181 (шести за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и първи),
цялото с площ от 1 245 (хиляда двеста четиридесет и пет) кв.м., находящо се в кв. 28 (двадесет и осми)
по ПУП на с. Писарово - частна общинска собственост, съгласно АОС №4945/06.01.2022г., вписан в
Служба по писвания гр. Генерал Тошево с вх.рег. №21/07.01.2022г., акт №2, том I, при граници и
съседи: УПИ №V-181, УПИ №XIV-общ., УПИ №VII-180 и ОК 50 – ОК 75.
III. Продажбата на имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 130.00 (сто и
тридесет) лв. определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на
независимите оценители в България.
IV. Продажбата на имота по т.ІI да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 130.00 (сто и
тридесет) лв. определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на
независимите оценители в България.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на oбщина Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия и сключи договор за продажба на общинските имоти.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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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РЕШЕНИЕ № 1-6
от 27.01.2022 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Житен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и ал.3, чл.41, ал.2 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 със заявление от Анка Иванова Николова-Козарева,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Анка
Иванова Николова-Козарева, с ЕГН: ХХХХ, с адрес: гр. Добрич, обл. Добрич, чрез продажба частта на
общината, представляваща: дворно място с площ 60 (шестдесет) кв.м. или 0.0361 ид.ч. от УПИ № IX303 (девети за имот с планоснимачен номер триста и трети), цялото с площ от 1 660 (хиляда
шестстотин и шестдесет) кв.м., находящо се в кв. 6 (шести) по ПУП на с. Житен - частна общинска
собственост, съгласно АОС №4942/06.01.2022г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с
вх.рег. №23/07.01.2022г., акт №5, том I, при граници и съседи: УПИ №VII-303, О.К. 16 – О.К. 18, УПИ
№ X-67, УПИ №IX-общ. и УПИ №VIII-35.
II. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Анка
Иванова Николова-Козарева, с ЕГН: ХХХХ, с адрес: гр. Добрич, обл. Добрич, чрез продажба частта на
общината, представляваща: дворно място с площ 10 (десет) кв.м. или 0.0063 ид.ч. от УПИ № VII-303
(седми за имот с планоснимачен номер триста и трети), цялото с площ от 1 580 (хиляда петстотин и
осемдесет) кв.м., находящо се в кв. 6 (шести) по ПУП на с. Житен - частна общинска собственост,
съгласно АОС №4943/06.01.2022г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх.рег.
№22/07.01.2022г., акт №4, том I, при граници и съседи: УПИ №VI-36, О.К. 16 – О.К. 18, УПИ № IX303, УПИ №VIII-35 и УПИ №IV-35.
III. Продажбата на имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 174.00 (сто
седемдесет и четири) лв. определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата
на независимите оценители в България.
IV. Продажбата на имота по т.ІI да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 29.00 (двадесет
и девет) лв. определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на
независимите оценители в България.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на oбщина Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия и сключи договор за продажба на общинските имоти.

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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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РЕШЕНИЕ № 1-7
от 27.01.2022 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Спасово
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.36, ал.1, т.2 и ал.3, чл.41, ал.2 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 със заявление от Жельо
Митев Петров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Жельо Митев Петров, с ЕГН: ХХХХ, с адрес:, обл. Добрич, с.Полковник Свещарово, чрез
продажба частта на общината, представляваща: дворно място с площ от 50 (петдесет) кв.м.
или 0.0800 ид.ч. от УПИ №XVII-145 (седемнадесети за имот с планоснимачен номер сто
четиридесет и пети), цялото с площ от 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м., находящо се в кв.
21 (двадесет и първи) по ПУП на с. Спасово - частна общинска собственост, съгласно АОС
№4940/14.12.2021г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх.рег. №3204, акт
№9, том VIII, при граници и съседи: УПИ №ХIV-147, УПИ №ХV-146, улица О.К 58-О.К 51 и
УПИ №ХVIII-144.
II. Продажбата на имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 140.00
(сто и четиридесет) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на oбщина Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за продажба на общинския имот.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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РЕШЕНИЕ № 1-8
от 27.01.2022 година
за разпореждане с имот – общинска собственост по реда на Закона за общинската
собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. 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:
№ Местонахождение Площ Описание
по
на имота
кв.м.
ред
1. с.Кардам – УПИ
Жилищно
№III-общ., кв.74
предназначение
по ПУП на селото
1 970

АОС №…, вп. Под Данъчна
№…., том …,
оценка/
……….г.
лв.
№4946/06.01.2022г.,
вх.рег. №25, акт №6,
том I, вписан на 8 047.50
10.01.2022г. в СВ
Генерал Тошево при
АВ София.

Начална
тръжна
цена/ лв.

8 668.00

III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия по разпореждане с имот.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-9
от 27.01.2022 година
за относно безвъзмездно предоставяне на помещения – общинска собственост за
дейността на политическите партии на територията на община Г.Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.31 ал.1 от Закона за политическите партии и чл. 14 ал.4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.25 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно предоставяне на общински имот: помещение –
офис №304, ет.3 в административна сграда на ул.”Васил Априлов” №8, находяща се в УПИ
№XVII, кв.63, пл.№587 по плана на гр.Генерал Тошево – частна общинска собственост,
съгласно АОС №3995/02.08.2016г., вх.рег.№2373, том V, акт №52 вписан на 05.08.2016г. в
Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, с полезна площ 19.80 кв.м. на ПП „ДВИЖЕНИЕ
ДА, БЪЛГАРИЯ“, Булстат 177151578, със срок - мандата на Четиридесет и седмо Народно
събрание.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно предоставяне на общински имот: три
помещения, находящи се в нежилищна сграда в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов”№4,
кв.63 УПИ I. пл.№576, съгласно АОС №82/19.11.1997г., вписан под №13, том VІІІ,
вх.рег.№3985 от 08.10.2004г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, с полезна площ 76
кв.м. на ПП„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”, Булстат 000702014, със срок мандата на Четиридесет и седмо Народно събрание.
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за безвъзмездно предоставяне на общински имот: помещение,
находящо се в западната част на втория етаж в нежилищна сграда в гр. Генерал Тошево,
ул.”Васил Априлов” №10, кв.66 УПИ№XIV, съгласно АОС №2457/22.05.2007г., вписан под
№140, том V, вх.рег.№2016/31.10.2007г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево с
полезна площ 13.32кв.м и 4.37кв.м ид.ч. от общите части на сградата, или общо 17,69кв.м на
ПП„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, Булстат:000707470, със срок - мандата на
Четиридесет и седмо Народно събрание.
4. Общинският съвет възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-10
от 27.01.2022 година
за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.17 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен оповестен конкурс, за срок
от 10 години на следния недвижим имот – публична общинска собственост:
№
Местонахождение на имота
Площ Предназначение Начална месечна
кв. м.
наемна цена /лева
За аптекарски
1. с. Кардам - Помещение за аптекарски услуги
в сградата на здравна служба, находяща се в
23.00 услуги
6.90
УПИ № XIII-здравен дом, кв.31 по ПУП на
селото, съгласно АПОС № 4257/19.01.2018г.,
вписан под №173, том I, акт №48 на
25.01.2018г. в СВ Генерал Тошево при АВ
София.
II. ОПРЕДЕЛЯ следните условия, при които да се проведе конкурсa по т.I:
1. Кандидатите да са медицински специалисти, съгласно Наредба №29 /2008г. за
условията и реда за организация на работата в дрогерията или специалисти по фармация
съгласно Наредба № 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на
работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, които притежават
съответните сертификати и разрешителни;
2. Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетите помещения единствено за предоставяне на услуги,
съгласно Наредби №29/2008 и № 28/2008г., издадени от Министъра на здравеопазването.
III. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен оповестен конкурс, за
срок от 10 години на следните недвижими имоти – публична общинска собственост:
№

Местонахождение на имота

Площ
кв. м.

1.

с.Житен – Помещение за лекарски
услуги, намиращо се в здравна служба
30.00
с.Житен, находяща се в УПИ №III, кв.14
по ПУП на селото, съгласно
АПОС №167/07.06.1999г., вписан под №39,
том V, входящ регистър №2744/09.05.2005г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София.

Предназначение Начална месечна
наемна цена /лева
За лекарски
услуги
9.00
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2.

3.

4.

5.

с.Пчеларово – Помещение за лекарски
услуги, намиращо се в здравна служба
30.00
с.Пчеларово, находяща се в УПИ №I-179,
кв.48 по ПУП на селото, съгласно
АПОС №184/18.10.1999г., вписан под №43,
том VII, входящ регистър №3502/24.06.2005г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София.
с.Красен - Помещение за лекарски
услуги, намиращо се в здравна служба
30.00
с.Красен, находяща се в УПИ №I-за здр.дом,
кв.9 по ПУП на селото, съгласно
АПОС №3327/25.02.2010г., вписан под №4,
том II, входящ регистър №549/26.02.2010г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София.
с.Василево - Помещение за лекарски
услуги, намиращо се в здравна служба
30.00
с.Василево, находяща се в УПИ №I-за здр.
дом, кв.35 по ПУП на селото, съгласно
АПОС №156/08.02.1999г., вписан под №32,
том V, входящ регистър №2735/09.05.2005г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София.
с.Спасово - Помещение за стоматологични
услуги, намиращо се в здравна служба
16.00
с.Спасово, находяща се в УПИ №XV-329,
кв.37 по ПУП на селото, съгласно
АПОС №3511/07.12.2011г., вписан под №5,
том X, входящ регистър №4241/08.12.2011г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София.

За лекарски
услуги

9.00

За лекарски
услуги

9.00

За лекарски
услуги

9.00

За стоматологични
услуги

4.80

IV. ОПРЕДЕЛЯ следните условия, при които да се проведе конкурсa по т.III:
1. Кандидатите да са общопрактикуващи лекари по медицина или лекари по дентална
медицина, които притежават съответните сертификати и разрешителни за извършване на
извънболнична медицинска помощ и стоматологични услуги;
2. Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на
помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетите помещения за предоставяне на медицински или
стоматологични услуги.
V. Общинският съвет одобрява предложената начална конкурсна наемна цена на
горепосочените имоти, определена съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени,
определени по зони за обекти, извършващи търговска, производствена и други дейности и
услуги на територията на община Генерал Тошево към Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
VI. Общинският съвет възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона действия и сключи договори за наем.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-11
от 27.01.2022 година
за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.14, ал. 6 от Закона за общинска собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения,
представляващи медицински кабинети, находящи се в сграда /бивша общинска болница/- гр.
Генерал Тошево, ул.”Иван Вазов” №15, частна общинска собственост, съгласно АОС №
3818/28.11.2014г., УПИ № XXVIII-болница в кв.65 по ПУП на гр. Генерал Тошево, както
следва:
№ Местонахождение
на помещенията
1 Кабинет
№ 101
2 Кабинет
№ 102
3 Кабинет
№ 106
4 Кабинет
№ 107
5 Кабинет
№ 203
6 Кабинет
№ 204
7 Кабинет
№ 205
8 Кабинет
№ 206
9 Кабинет
№ 211

Площ Предназначение
Наемател
Наемна цена
кв.м
лв./месец
25.00 За лекарски услуги ЕООД „МЕДИКА-ЖЕСТ”,
12.50
ЕИК 124599207
21.00 За лекарски услуги ЕООД „МЕДИКА-ЖЕСТ”,
10.50
ЕИК 124599207
21.00 За лекарски услуги ЕООД „АИППМП –
10.50
ЕВИМЕД”, ЕИК 201390199
24.00 За лекарски услуги ЕООД „АИППМП –
12.00
ЕВИМЕД”, ЕИК 201390199
27.00 За лекарски услуги ЕТ„Д-Р НАДЯ
13.50
СТЕФАНОВА –
АИППМП”, ЕИК 124506780
20.00 За лекарски услуги ЕТ„Д-Р НАДЯ
10.00
СТЕФАНОВА –
АИППМП”, ЕИК 124506780
22.00 За лекарски услуги ЕТ „СТОМЕД – Д-Р
11.00
ЗДРАВКО ИВАНОВ –
ИППМП”, ЕИК 124120308
23.00 За лекарски услуги ЕТ „СТОМЕД – Д-Р
11.50
ЗДРАВКО ИВАНОВ –
ИППМП”, ЕИК 124120308
24.00 За лекарски услуги ЕООД „АИППМП – Д-Р
12.00
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ”,
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ЕИК 201470065
10 Кабинет
№ 212
11 Кабинет
№ 239
12 Кабинет
№ 316
13 Кабинет
№ 311

26.00 За лекарски услуги ЕООД „АИППМП – Д-Р
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ”,
ЕИК 201470065
20.00 За лекарски услуги „ИПСМП ПО
ПСИХИАТРИЯ - Д-Р
ДАНИЕЛА СЪБЕВА ”,
ЕИК 7108157950
20.00 За лекарски услуги ЕООД „ АСМП- ИП Д-Р
КОСТОВ- НЕВРОЛОГ“,
ЕИК 204231978
25.00 За стоматологични ЕООД „РУСЕВ ДЕНТуслуги
АИППМПДМ“,
ЕИК 204322303

13.00

10.00

10.00

12.50

2. Общинският съвет одобрява наемните 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.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договорите за наем.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-12
от 27.01.2022 година
за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2022 година

На основание чл.21, ал.1, т.8, и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
за 2022 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-13
от 27.01.2022 година
за актуализиране на Програма за управление на отпадъци на територията на Община
Генерал Тошево, приета с Решение 12-6/21.12.2020 г. на Общински съвет Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Актуализацията на Програма за управление на отпадъци на територията
на Община Генерал Тошево за периода 2021 – 2028 г., съгласно Приложeние 1, неразделна
част от докладната записка.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона, действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.9 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-14
от 27.01.2022 година
за предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на нови активи на община
Генерал Тошево на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ В и К
Добрич“ АД
На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 198б, т. 2 и чл.198 о, ал.4 от Закона
за водите‚ както и на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие В и К системите и съоръженията описани в Приложение 1, да бъдат
предоставени за управление на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана
от „В и К Добрич“ АД, за възлагане дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация
на В и К – оператор, а именно „В и К Добрич“ АД, при спазване Закона за водите и Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги.
2. След влизане в сила на настоящето Решение, възлага на Кмета на Община град
Генерал Тошево, да уведоми писмено Асоциацията по В и К, Добрич за същото и да предаде
всички необходими документи за извършване на последващите правни и фактически действия
по предоставяне на управлението на горепосочените активи.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.II.10 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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Приложение 1
Изградени и въведени в експлоатация са:
1. Уличен водопровод DN110 по ул. "Васил Алексиев",гр.Генерал Тошево
2. Битова канализация по ул. "Васил Алексиев",гр.Генерал Тошево"
3. “Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с.
Люляково, Община Генерал Тошево." по ПРСР 2014-2020, Проект 08/07/2/0/00641,
включващ:
Водопроводни клонове по следните улици с.Спасово:
1.ул.” Дванадесета” – ОК 1а, ОК 6, ОК 7, ОК 10, ОК12 , ОК 14, ОК 15 - 1413м.
2.ул.”Десета” - ОК 14 – ОК 64А - 293м.
3. ул.”Единадесета” – ОК 11 – ОК 30 – ОК63 - 304м.
4.Клон 15 - ОК 132м.
5. ул.”Шестнадесета” - ОК 12 – ОК 30 - ОК 63 - 347м.
6. ул.”Седемнадесета” –ОК10 – ОК 34 – ОК 60 - 315м.
7. ул.”Двадесет и четвърта” –ОК82 – ОК 83 ОК138 - 440м.
8. ул.”Двадесет и пета” - ОК85 – ОК84 – ОК135 - 458м.
Водопроводни клонове по следните улици с. Кардам:
1.Ул.”Червеноармейска” – ОК 101 – ОК 77 – ОК 59 – ОК 58 – ОК10 - 1098м
2.Ул.”Добротица” – ОК 77 – ОК70 – ОК 40 – ОК 33 - ОК32 - 660м
3.Ул.”Марица” – ОК 183 – ОК177 – ОК 165 ОК – 158 - ОК 99 - 481м
4.Ул.”Родопи” - ОК 165 – ОК 164 - 222м.
5.Ул.”Дунав” - ОК 164 – ОК 155 ОК -101 - 392м
6.Ул.”Осъм” – ОК 99 – ОК101 - 44м.
7.Ул.”Славянска” - ОК 2А – ОК 39 - ОК68 - 516м.
8.Ул.”Янтра” - ОК 40 – ОК 39 - ОК69 - 601м.
9.Ул. „Албена”- ОТ 79-ОТ 74- ОТ 75- ОК135 - 589м.
Водопроводни клонове по следните улици с. Люляково:
1. Ул.”Първа” ОК 45 – ОК 46 – ОК 47 - 310м.
2. Ул.”Единадесета” –ОК 24 – ОК 23 – ОК 30 – ОК 32 - 938м.
3. Ул.”Тринадесета” –ОК 13 – ОК 15 - 320м.
4. Ул.”Четиринадесета” –. ОК 8 – ОК 9 - 145м.
5. Ул.”Седма” - ОК 47 – ОК 64 – ОК 79 - 422м.
6. Ул.”Четвърта” - ОК 47 – ОК 79 - 466м.
7. Ул.”Трета” –ОК 7 – ОК 18 – ОК 46 - 465м.
8. Ул.”Осма” –ОК 46 – ОК 78 - 425м.
4. Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС
Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към
него
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 1-15
от 27.01.2022 година
за даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал Тошево с проектно
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Вътрешно
преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша
болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари
хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и съгласно Условията за кандидатстване за финансова помощ по мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие на Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Вътрешно преустройство на част от
първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за
изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал
Тошево, Община Генерал Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”
по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Вътрешно
преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша
болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари
хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“, съответстват на Приоритетите от
Плана за интегрирано развитие на община Генерал Тошево за 2021-2027 г.;
3. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно
Закона, действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-16
от 27.01.2022 година
за даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал Тошево с проектно
предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ремонтни работи на
обществена сграда към стадион „Спортист“ “, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИКГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация и съгласно Условията за кандидатстване за финансова помощ по мярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие на Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ремонтни работи на обществена
сграда към стадион „Спортист“ “, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”
по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Ремонтни работи на
обществена сграда към стадион „Спортист“ “, съответстват на Приоритетите от Плана
за интегрирано развитие на община Генерал Тошево за 2021-2027 г.;
3. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно
Закона, действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-17
от 27.01.2022 година
за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

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

Утвърждава разходите за командировка на Кмета
четвъртото тримесечие на 2021г. в размер на 240,47 лв.

на Община Ген.Тошево за

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.III.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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-18
от 27.01.2022 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите
по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна
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 2021 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 2021 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 2021 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4.
Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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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Актуализирано разпределение на промените на приходите Приложение № 1
Наименование на приходите
1. Трансфери получени от Централния бюджет
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Обща субсидия в изпълнение на Постановление
№293 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на доп.разходи/трансфери за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по НП Отново
заедно (писмо на МФ № ФО – 68 /01.10.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№294 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за осигуряване на
дейности по НП за развитие на образованието
(писмо на МФ № ФО –71 /04.10.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№348/2021 за одобряване на допълнителни
трансфери за осигуряване на дейности по НП за
развитие на образованието (писмо на МФ № ФО –
83/02.11.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№344 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
за финансово осигуряване по НП Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала ( писмо на МФ
№ ФО –84 /08.11.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№256 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за покриване на
транспортните разходи на пътуващите учители
(писмо на МФ № ФО –88 /24.11.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№371 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи/трансфери за
2021 г. за осигуряване на ефективни
противоепидемични мерки ( писмо на МФ № ФО –
90 /26.11.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на Постановление
№371 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на доп. разходи/трансфери за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по НП Отново
заедно (писмо на МФ № ФО-91/26.11.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на Постановление
№380 на Министерски съвет от 2021 г. за

параграф

сума

31-00
31-11
31-11

755 464
278 941
8 400

31-11

2 000

31-11

18 941

31-11

82 757

31-11

17 516

31-11

20 223

31-11

37 600

31-11

29 153
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

одобряване на доп. трансфери за 2021 г. за
изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда на директорите на
ДГ, училища и ЦПЛР – ЦРД и ОУ (писмо на МФ
№ ФО-91/26.11.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№409/2021 за одобряване на допълнителни
трансфери за осигуряване на дейности по НП за
развитие на образованието (писмо на МФ № ФО –
97/17.12.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на Постановление
№418 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на доп.трансфери за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по НП
развитие на образованието (писмо на МФ № ФО –
103 /21.12.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на Постановление
№428 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на доп.трансфери за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по НП
развитие на образованието (писмо на МФ № ФО –
104 /21.12.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на Постановление
№443 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на доп.трансфери за 2021 г. за
финансово осигуряване на дейности по НП
развитие на образованието (писмо на МФ № ФО –
114 /23.12.2021 г.)
Обща субсидия в изпълнение на постановление
№439 на Министерски съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
за финансово осигуряване по НП Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала ( писмо на МФ
№ ФО –115 /23.12.2021 г.

1.14. Целеви трансфер от ЦБ за общините (средства по
ПМС №326 от 12.10.2021 г. за изпълнение на мерки
във връзка с COVID 19, писмо на МФ № ФО – 77
/20.10.2021 г.)
1.15. Целеви трансфер от ЦБ за общините (средства по
ПМС №408/2020 г.за изпълнението на ДБРБ за
2021 г. за фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за третото тримесечие, писмо
на МФ № ФО – 78 /26.10.2021 г.)
1.16. Целеви трансфер от ЦБ за общините (средства по
ПМС №408/2020 г. за изпълнението на ДБРБ за
2021 г. за фактически изплатените средства за
правоимащи болни за третото тримесечие, писмо

31-11

5 160

31-11

10 020

31-11

3 600

31-11

2 309

31-11

41 262

31-18
31-18

332 328
311 772

31-18

4 574

31-18

150
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на МФ № ФО – 792 /26.10.2021 г.)
1.17. Целеви трансфер от ЦБ за общините (окончателно
плащане на действително извършени транспортни
разходи за доставка на хляб по реда на чл.16, ал.4
от ПМС №408/2020 г. за изпълнението на ДБРБ за
2021 г., писмо на МФ № ФО – 102/17.12.2021 г.)
1.18. Целеви трансфер от ЦБ за общините (средства по
ПМС №408/2020 г.за изпълнението на ДБРБ за
2021 г. за фактически изплатените средства за
присъдена издръжка за третото тримесечие, писмо
на МФ № ФО – 78 /26.10.2021 г.)
1.19. Целеви трансфер от ЦБ за общините (средства по
ПМС №408/2020 г. за изпълнението на ДБРБ за
2021 г. за фактически изплатените средства за
правоимащи болни за третото тримесечие, писмо
на МФ № ФО – 792 /26.10.2021 г.)
1.20. 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 –
1/10.02.2021 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 – 1/10.02.2021 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
2. Трансфери между бюджети
2.1. Получени трансфери между бюджети ( МТСП за
обществена трапезария)
2.2. Получени трансфери между бюджети ( МТСП АСП за
личен асистент)
2.3. Получени трансфери между бюджети ( МТСП АСП за
приемна грижа)
2.4. Получени трансфери между бюджети ( НСИ за
преброяване)
2.5. Получени трансфери между бюджети (Министерски
съвет за избори)
2.6. Получени трансфери между бюджети (МТСП за
Красива България)
2.6. Получени трансфери между бюджети (МОН)

31-18

13 001

31-18

2 690

31-18

141

31-28
31-28

144 195
14 329

31-28

125 864

31-28

4 002

61-00
61-01

411 298
24 192

61-01

146 016

61-01

11 433

61-01

596

61-01

203 952

61-01

6 157

61-01

6 552
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2.7. Предоставен трансфер между бюджети (ПГЗ Тодор
Рачински)
2.8. Получени трансфери от МТСП по програми за
осигуряване за заетост

61-02

-54 465

61-05

66 865
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Актуализирано разпределение на промените на разходите
Дейност

Приложение № 2

Държавни дейности
Параграф
§ 101 Възнагр.по щатни правоотн.

117 Държавни и общински служби
и дейности по изборите

§ 202 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
§ 1015 Материали
§ 1016 Вода и горива
§ 1051 Командировки в страната

122 ОА

§ 1020 Външни услуги

141 Статистически институт,
служби и дейности, соц.
проучвания и анкети

§ 1015 Материали
§ 101 Възнагр на щатен персонал

311 ДГ

§ 1015 Материали
§ 1020 Външни услуги
§ 101 Възнагр на щатен персонал

322 Общообразователни училища

§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 202 За нещатен персонал нает по
трудови правоотношения
§ 1015 Материали

Суми
26 000
150 174
9 760
5 018
10 300
2 000
700
265 006
596
18 650
6 734
73
118 127
8 674
8 463

§ 1098 Други разходи

13 489
75 155
2 309

332 УО

§ 101 Възнагр на щатен персонал

21 105

337 ЦПЛР - ЦРД

§ 101 Възнагр на щатен персонал

638

389 Други дейности по
образованието

§ 101 Възнагр на щатен персонал

30 332

§ 202 За нещатен персонал нает по
трудови правоотношения
§ 205 СБКО

500

§ 208 Обезщетения за персонала с хр на възнагр.
§ 551 ДОО

400
4 000

§ 560 ЗО

1 500

§ 580 ДЗПО

869

§ 1015 Материали

1 200

§ 1016 Вода и горива

10 000

§ 1020 Външни услуги

15 000

§ 1098 Други разходи

6 998

§ 1020 Външни услуги
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600

469 Други дейности по
здравеопазването
532 Програма за временна заетост

§ 1020 Външни услуги

291

§ 201 Въз.нещ.персонал

39 520

§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
§ 4219 Други текущи трансфери за
домакинства

5 292
2 991
1 894
11 266

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
524 ДСП
562 Личен асистент

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

Местни дейности
Параграф
§ 5100 Основен ремонт
§ 201 Възнагр.на извънщатни
правоотн
§ 102 Възнагр.на персонал по
служебни правоотнош.
§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО
§ 202 За нещатен персонал нает по
трудови правоотношения
§ 1011 Храна
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61 095
13 001

Суми
6 157
122 149
400
14 717
5 994
2 745
11 433
24 192

Прехвърляне между параграфи в една дейност
дейност
1

параграф намаление
2

сума

Приложение 3
параграф увеличение

3

сума

4

5

6 426

3 807

§ 101 Възнагр.на персонал по
тр.договор
§ 551 ДОО

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн

2 664

§ 560 ЗО

454

§ 580 ДЗПО

197

§ 1016 Горива

2 000
§ 1015 Материали

472

§ 1051 Командировка в
страната

637
§ 1020 Външни услуги

392

§ 102 Възнагр.на
персонал по служебни
правоотнош

135 870

§ 101 Възнагр.на персонал по
тр.договор
§ 205 СБКО

144 658

§ 551 ДОО

20 008

988

§ 580 ДЗПО

4 997

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 560 ЗО

12 558

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн
§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 580 ДЗПО

840

§ 201 нещатен перс.нает на
тр.правоотн.

2 109

49

§ 551 ДОО

1 865

483

§ 560 ЗО

483

§ 1051 Командировка в
страната
§ 1098 Други разходи

90

§ 1015 Материали

668

3 671

§ 1020 Външни услуги

8

§ 551 ДОО

1 003

§ 552 УПФ

1 003

§ 205 СБКО

450

450

§ 551 ДОО

289

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 1020 Външни услуги

§ 1051 Командировка в
страната
§ 205 СБКО

175

§ 1098 Други разходи

175

518

2 903

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 551 ДОО

1

§ 101 Възнагр.на персонал по
тр.договор

928

§ 560 ЗО

50

§ 580 ДЗПО

169

§ 1015 Материали

1 234

§ 1020 Външни услуги

3

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор
§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн

2 000

§ 1015 Материали

755

63

§ 1016 Горива

7 940

Държавни дейности
§ 102 Възнагр.на
персонал по служебни
правоотнош.
117 Държавни и
общински служби и
дейности по изборите

122 ОА

282 Отбранителномобилизационна
подготовка, поддържане
на запаси и мощности

311 ДГ
332 Общежития

337 ЦПЛР

389 Други дейности по
образованието
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1 167

2 671

289

431 Детска ясла

437 Здравен кабинет в ДГ
и у-ще

§ 205 СБКО

174

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 551 ДОО

93
1 319

§ 560 ЗО

771

§ 580 ДЗПО

294

§ 1062 Разходи за
застраховки
§ 551 ДОО

224

6 998

§ 101 Възнагр.на персонал по
тр.договор
§ 205 СБКО

666

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 560 ЗО

905
3 392

§ 580 ДЗПО

1 585

874

§ 1020 Външни услуги

122

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

5 293

§ 205 СБКО

395

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 551 ДОО

157
3 001

§ 560 ЗО

1 195

§ 580 ДЗПО

545

§ 551 ДОО

11

§ 560 ЗО

21

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн
§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 1011 Храна
§ 1020 Външни услуги

1 716

526 ЦОП

§ 1098 Други разходи

122 ОА

§ 1098 Други разходи

157

§ 1098 Други разходи

739 Музеи, худ. галерии,
паметници на културата
и етногр. комплекси с
национален и регионален
харакер

4 870

§ 552 УПФ

469 Други дейности по
здравеопазването

561 Социални услуги в
домашна среда
713 Спорт за всички

7 387

§ 1020 Външни услуги

32
2 201

447
38
120

§ 1015 Материали

120

§ 1098 Други разходи

389

§ 1011 Храна
1015 Материали
§ 1020 Външни услуги

71
54
264

§ 1015 Материали

125

§ 1013 Постелен инвентар

125

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн

14 157

§ 1015 Материали

1 300

§ 1020 Външни услуги

63 281

Местни дейности
§ 201 Въз. нещ.
500
персонал
§ 551 ДОО

13 657

§ 560 ЗО

6 000

§ 1016 Горива

29 028

§ 1030 Текущ ремонт

22 000
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123 Общински съвети

§ 1051 Командировка в
страната
§ 1092

15 281

1 300

3 420

§ 1091 други разходи за
СБКО
§ 4000 Стипендии

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

289

§ 201 Възнагр.по

177

§ 205 СБКО

112

§ 560 ЗО

192

§ 1011 Храна

4 188

§ 1051 Командировка в
страната

4 188

§ 1015 Материали

192

1 457

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

1 406

§ 1016 Горива

35
102

311 ДГ

2 120

16

336 Столове

§ 580 ДЗПО

102

§ 1051 Командировка в
страната
§ 551 ДОО

337 ЦПЛР - ЦРД

§ 1012 Медикаменти

85

§ 1014 Учебници и книги

85

3 099

§ 1015 Материали

3 099

431 Детски ясли

§ 1051 Командировка в
страната
§ 1016 Горива

3 695

§ 1012 Медикаменти
§ 1014 Учебници и книги
§ 1015 Материали

60
153
2 225

§ 1020 Външни услуги

1 257

50

§ 1011 Храна

50

1 336

§ 205 СБКО

238

§ 551 ДОО

868

§ 560 ЗО

486

§ 1013 Постелен инвентар

248

§ 1015 Материали

633

§ 1016 Горива

190

§ 1020 Външни услуги

2 177

§ 1091 други разходи за
СБКО
§ 102 Възнагр.по служебни
правоотнаш.
§ 551 ДОО

650

1 026

§ 551 ДОО

448

§ 560 ЗО

194

§ 580 ДЗПО

16

§ 1013 Постелен инвентар

500

§ 1020 Външни услуги

1 628

§ 1901 Платени държ.данъци

97

§ 1098 Други разходи

2 492

469 Други дейности по
здравеопазването
524 ДСП

§ 1051 Командировка в
страната
§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр
§ 580 ДЗПО
§ 1011 Храна

562 Личен асистент

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

465
3 689

§ 201 Въз. нещ.
персонал

910

§ 560 ЗО

10

§ 580 ДЗПО

203

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн

5 375
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97

619 Др.дейн.по

жилищното
строителство,
благоустройството и
рег.разв.
621 Управл., контрол и
регул.на дейн.по
опазване на околната
среда
623 Чистота

740 Музеи, художествени
галерии, паметници на
културата и етнографски
комплекси с местен
харакер
741 Радиотранслационни
възли

§ 551 ДОО

10 866

§ 1020 Външни услуги

10 866

§ 1015 Материали

2 799

§ 1901 Платени държ.данъци

2 799

§ 560 ЗО

7

§ 551 ДОО

7

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

359

§ 551 ДОО

504

§ 205 СБКО

88

§ 560 ЗО

218

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр

300

§ 580 ДЗПО

25

§ 1030 Текущ ремонт

233

§ 1016 Горива

233

§ 1020 Външни услуги

1 189

§ 101 Възнагр.на персонал по
тр.договор

188

§ 205 СБКО

61

§ 551 ДОО

160

§ 560 ЗО

19

§ 580 ДЗПО

12

§ 1015 Материали

749

745 Обредни димове и
зали

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

2 831

§ 202 Възнагр.по
извънтр.правоотн

2 831

759 Други дейности по
културата

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

196

§ 551 ДОО

33

§ 560 ЗО

163

§ 1020 Външни услуги

5 685

§ 1015 Материали

5 685

§ 580 ДЗПО

4

§ 201 Въз. нещ. персонал

918

§ 1015 Материали

1 462

§ 551 ДОО

128

679

§ 560 ЗО
§ 1016 Горива
§ 1020 Външни услуги

4
416
679

865 Други дейности по
туризма

878 Приюти за
безстопанствени животни

§ 1015 Материали

Дофинансиране на делегираните от държавата дейности
122 ОА

337 ЦПЛР - ЦРД

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

45 346

§ 102 Възнагр.по служебни
правоотнаш

45 346

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр

4 355

§ 205 СБКО

4 355

§ 101 Възнагр.на
персонал по тр.договор

2 575

§ 205 СБКО

388
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431 Детска ясла

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр

116

§ 552 УПФ
§ 580 ДЗПО
§ 205 СБКО

703
38
2 000

§ 208 Обезщет.с х-р на
възнагр

3 412

§ 551 ДОО

1 781

§ 560 ЗО
§ 580 ДЗПО

118
889

§ 551 ДОО
§ 560 ЗО
§ 101 Възнагр.на персонал по
тр.договор
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2 492
552
8 200

Прехвърляне от дейност в дейност
дейност

параграф
намаление

сума

Приложение 4
дейност

параграф
увеличение

сума

Местни дейности

122 ОА
604 Осветление на
улици и площади
619 Др.д-ти по
жилищното
строителство,
благоустр. и
рег.развитие

§ 551 ДОО
§ 1016
Горива
§ 101
Възнагр.на
персонал по
тр.договор

1 200

2 360
11 217

606 Изграждане,
ремонт и
поддърж.на
уличната мрежа

§ 1020
Външни
услуги

622 Озеленяване

§ 202
Възнагр.по
извънтр.право
отн

11 217

§ 101
Възнагр.на
персонал по
тр.договор
§ 551 ДОО

11 677

3 560

Дофинансиране
122 ОА

§ 101
Възнагр.на
персонал по
тр.договор

26 590

337 ЦПЛР - ЦРД

431 ДЯ

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

14 913

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 1-19
от 27.01.2022 година
за приемане на отчет за работата на Община Генерал Тошево за 2021 година, съгласно
чл.44, ал.5 от ЗМСМА
На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал. 5 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Генерал Тошево
за 2021 година, съгласно Приложение №1.
Възлага на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-20
от 27.01.2022 година
за приемане на Общински план за младежта за 2022 година
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 от Закона за
младежта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Общински годишен план за младежта за 2022 година.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно
законови действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-21
от 27.01.2022 година
за приемане график за провеждане заседанията на Общински съвет Генерал Тошево през
2022 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.4, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет
Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Заседания на Общински съвет Генерал Тошево през 2022 година ще се провеждат
през последната седмица от месеца.
2. Заседания на Постоянните комисии и ще бъдат съобразявани с датите на заседанията
на Общинския съвет и законовите срокове.
3. Датите за заседанията ще бъдат насрочвани по предложение на Председателя на
Общински съвет.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.01.2022г., протокол №1, т.V от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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