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 № 6-1
от 27.06.2022 година
за включване на Детска градина село Красен в списъка със защитени детски градини
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.54 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 и чл.5
от Постановление на Министерски съвет № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРЕДЛАГА на Министерство на образованието и науката в Списъка на
защитените детски градини да бъде включена Детска градина село Красен, код по
БУЛСТАТ 000841149, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал
Тошево, с. Красен отговаря на изискванията за защитена детска градина по смисъла на чл.54
Закона за предучилищното и училищното образование.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да внесе мотивирано предложение
до Министерството на образованието и науката за включването на Детска градина село Красен
в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в срока предвиден в ПМС№
121 от 23 юни 2017 г.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-2
от 27.06.2022 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската
2022-2023 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната

администрация, чл.8, ал.1. и ал.9, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска
собственост и 24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДОПЪЛВА Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2022 година 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
Красен
Малина

№ на
имота
кате гория
КВС
39534.23.11 ПИ 023011
III
46351.19.62 ПИ 000062
III
№ на
имота КРР

НТП

Площ на
ПИ дка

нива
б.лозе

10.004
50.000

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване,
земеделските земи по т.1 от настоящото решение, при следните условия:
- Срок на отдаване на земеделските земи- 1(една) година-стопанската 2022-2023г.;
- Начална тръжна цена в размер на 106(сто и шест)лв/дка.;
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за
отдаване под наем на имотите по т.1.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-3
от 27.06.2022 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.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 2022 г., както следва:
№ по
ред
1.

Продажба на имот:
Населено място

Квартал

УПИ №

Площ /кв.м.

с.Кардам

Кв. 76

УПИ №XII-общ.

1 575

Очаквани приходи: 6 930.00 лв.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
чрез публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена,
определена от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите
оценители в България, която е не по-ниска от данъчната:
№ Местонахождение Площ Описание
АОС №…, вп. Под Данъчна Начална
по
на имота
кв.м.
№…., том …,
оценка/
тръжна
ред
……….г.
лв.
цена/ лв.
№3979/06.04.2016г.,
1. с.Кардам – УПИ
вх.рег. №1129,
№XII-общ., кв.76
1 575 Дворно място вписан под №182 от
6 433.90 6 930.00
по ПУП на селото
22.04.2016г., том II в
СВ Генерал Тошево
при АВ София.
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 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-4
от 27.06.2022 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, чл.8, ал.9, 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 заявления от Марцин
Корбецки,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2022 г., както следва:
№
по
ред

Продажба на имот:
Населено място

Квартал

УПИ №

Площ /кв.м.

1.

с.Сърнино

Кв. 1

УПИ №VI-28

210

2.

с.Сърнино

Кв. 1

УПИ №V-28

310

Очаквани приходи: 1 378.00 лв.
IІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Марцин Корбецки, гражданин на Република Полша, роден на ХХХХ г. в Ж., Република
Полша, притежаващ документи за самоличност: изд.на 15.04.2015г. от Подкарпатско
войводство /2/, Република Полша, валиден до 15.04.2025г. и полска лична карта, валидна до
26.01.2025г., с адрес в Република Полша: ХХХХХ, чрез продажба частта на общината,
представляваща: дворно място с площ от 210 (двеста и десет) кв.м. или 0.1556 ид.части от
УПИ №VI-28 (шести за имот с планоснимачен номер сто двадесет и осми), цялото с площ от 1
350 (хиляда триста и петдесет) кв.м., находящо се в кв.1 (първи) по ПУП на с.Сърнино,
общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС №5031/
10.06.2022г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх.рег. №1554/10.06.2022г.,
акт №162, том III, при граници и съседи: УПИ №IX-30, OK 7 – OK 6, УПИ №V-28, УПИ
№VII-27 и УПИ №VIII-29.
III. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Марцин Корбецки, гражданин на Република Полша, роден на ХХХХг. в Ж., Република Полша,
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притежаващ документи за самоличност: изд.на 15.04.2015г. от Подкарпатско войводство /2/,
Република Полша, валиден до 15.04.2025г. и полска лична карта, изд. на 26.01.2015г. от
кметство Кросно, валидна до 26.01.2025г., с адрес в Република Полша: …… чрез продажба
частта на общината, представляваща: дворно място с площ от 310 (триста и десет) кв.м. или
0.2053 ид.части от УПИ №V-28 (пети за имот с планоснимачен номер сто двадесет и осми),
цялото с площ от 1 510 (хиляда петстотин и десет) кв.м., находящо се в кв.1 (първи) по ПУП
на с.Сърнино, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно
АОС №5032/10.06.2022г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с вх.рег.
№1555/10.06.2022г., акт №161, при граници и съседи: УПИ №VI-28, OK 7 – OK 6, УПИ №Iсел.съвет, УПИ №II-училище, УПИ №IV-27 и УПИ №VII-27.
IV. Продажбата на имота по т.ІI да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 556.00
(петстотин петдесет и шест) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България.
V. Продажбата на имота по т.ІII да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 822.00
(осемстотин двадесет и два) лв. определена от оценител на имоти, вписан в публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България.
VI. 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 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-5
от 27.06.2022 година
за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на
Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане
на процедура за определяне на трасе за изграждане на подземен електропровод от
съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) №2 от отклонението на за с. Балканци на
ВЕЛ 20 кV„Конаре“, находящ се в ПИ с идентификатор 10183.125.123 по КК на с.
Василево, общ. Генерал Тошево, преминаващ през ПИ 10183.125.53 –общинска
собственост- „за път“ по КК на с. Василево, общ. Генерал Тошево до новоизграден ТП
20/0.4 в ПИ с идентификатор 10183.125.131 по КК на с. Василево, общ. Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и съгласно чл.124а ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на „ИЙСТЛЕНД“ ЕООД, ЕИК 203112049 представлявано от Мария
Елена Ненков изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за
определяне на трасе за изграждане на подземен електропровод от съществуващ
стоманорешетъчен стълб (СРС) №2 от отклонението за с. Балканци на ВЕЛ 20 кV„Конаре“,
находящ се в ПИ с идентификатор 10183.125.123 по КК на с. Василево, общ. Генерал Тошево,
преминаващ през ПИ 10183.125.53 –общинска собственост- „за път“ по КК на с. Василево,
общ. Генерал Тошево до новоизграден ТП 20/0.4 в ПИ с идентификатор 10183.125.131 по КК
на с. Василево, общ. Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона, действия.
3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това
места в сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на
Общината.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-6
от 27.06.2022 година
за приемане на Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на
Община Генерал Тошево в публични предприятия и търговски дружества с общинско
участие в капитала им

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.51а, ал.4 и чл.54а от Закона за общинската собственост, чл.26 и 28 от
Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на
Община Генерал Тошево в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие
в капитала им, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата докладна 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 27.06.2022г., 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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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

НАРЕДБА

за
условията и реда за учредяване и упражняване правата на Община Генерал Тошево в
публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала им
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат:
1. Редът за образуване, преобразуване и прекратяване на общински публични
предприятия, както и за упражняване правата на собственост на Община Генерал Тошево
върху дялове или акции в търговски дружества;
2. Начина за определяне и публично оповестяване на общинската политика в областта на
публичните предприятия, за въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление на
публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността
на публичните предприятия и органите им за управление;
3. Правилата за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните
предприятия;
4. Редът за възлагане на управление и контрол на публичните предприятия;
5. Правомощията на органите за управление и контрол на дейността на публичните
предприятия с общинско участие в капитала им;
6. Задълженията на представителите на Община Генерал Тошево в публичните
предприятия и търговски дружества, в които общината е съдружник или акционер;
7. Правилата за сключването на някои видове сделки;
8. Публичното оповестяване и одит на дейността на публичните предприятия с общинско
участие в капитала;
9. Създаването и поддържането на публичен регистър на търговските дружества с
общинско участие в капитала;
(2) За публичните предприятия с над 50 на сто общинско участие в капитала се прилагат
разпоредбите на настоящата Наредба.
(3) За дъщерните дружества на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в
капитала се прилагат разпоредбите на настоящата Наредба.
Чл. 2. Правата на Община Генерал Тошево в търговски дружества с общинско участие в
капитала им се упражняват от Общински съвет – Генерал Тошево по реда и чрез органите,
предвидени в настоящата Наредба.
Чл. 3. (1) Публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия и тази
Наредба са:
1. търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които
Община Генерал Тошево по друг начин упражнява доминиращо влияние;
2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1, ако чрез тях Община Генерал
Тошево контролира повече от 50 на сто от дяловете/ акциите с право на глас или по
друг начин упражнява доминиращо влияние;
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(2) Публичните предприятия се разделят на категориите "микро", "малки", "средни" и
"големи" въз основа на критериите, описани в глава втора, раздел I и раздел II от Закона за
счетоводството.
(3) Публичните предприятия се създават и управляват в интерес на гражданите и
обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно
разпределение на ресурсите.
Чл. 4. (1) Стопанската дейност на публичните предприятия се осъществява при равни
условия с други икономически оператори и не се допускат злоупотреби с монополно или
господстващо положение, както и нелоялна конкуренция.
(2)
Членовете на органите за управление и контрол действат информирано,
добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на предприятието и
собствениците на капитала.
Чл. 5. (1) На публичните предприятия може да бъдат възлагани задължения за извършване
на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика от органите,
упражняващи правата на Община Генерал Тошево, в рамките на нейните компетенции или по
ред, определен със закон.
(2) Задълженията по ал. 1 се конкретизират чрез посочване на задълженото публично
предприятие, съдържанието на задължението, срока и условията, при които то следва да бъде
изпълнено, както и други условия, ако има такива. Информацията се публикува на интернет
страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, както и на интернет
страницата на Община Генерал Тошево.
(3) Разходите на публичните предприятия, в изпълнение на задължения по ал. 1, се
финансират от общинския бюджет или по ред, определен със закон, и се оповестяват в
годишния финансов отчет.
(4) Публичните предприятия, на които са възложени задължения за извършване на
обществени услуги и / или цели на публичната политика, прилагат същите правила за
публично оповестяване като предприятията, категоризирани като "големи".
Чл. 6. Община Генерал Тошево упражнява правата си в публичните предприятия като се
ръководи от следните принципи:
1. Еднакво / равно третиране на съдружниците и акционерите;
2. Прозрачност и отчетност;
3. Самостоятелност на публичните предприятия в оперативното управление;
4. Достъп на публичните предприятия до дългово и капиталово финансиране на
икономическите им дейности при пазарни условия;
5. Избор на органите за управление и контрол в публичните предприятия след
провеждане на публично оповестен конкурс;
II. ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ. НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ
Чл. 7. (1) В Община Генерал Тошево се учредяват публични предприятия като еднолично
дружество с ограничена отговорност, когато са „микро“, „малко“ или „средно“ съгласно
критериите на Закона за счетоводството.
(2) По изключение публично предприятие с общинско участие в капитала може да се
учреди като акционерно дружество, когато е „голямо“ по смисъла на Закона за
счетоводството.
Чл. 8. (1) Публични предприятия с общинско участие в капитала могат да се учредяват/
образуват, преобразуват или прекратяват като еднолични търговски дружества с решение на
Общински съвет – Генерал Тошево по реда и условията, уредени в Търговския закон и други
относими нормативни актове на Република България.
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(2) Учредяване и участие на Община Генерал Тошево в други търговски дружества се
допуска с решение на Общински съвет – Генерал Тошево в случай, че Община Генерал
Тошево не е неограничено отговорен съдружник.
Чл. 9. (1) Недвижими и движими имоти и/ или вещни права върху имоти – частна
общинска собственост могат да се внасят като непарична вноска в капитала на публични
предприятия с решение на Общински съвет – Генерал Тошево, с мнозинство от две трети от
общия брой на общинските съветници.
(2) С решение на Общински съвет – Генерал Тошево капиталът на публичните
предприятия с общинско участие може да бъде намаляван със стойността на имоти и вещни
права, които са внесени като непарична вноска. В този случай имотите придобиват отново
статут на частна общинска собственост от датата на влизането на решението в сила.
(3) Общински съвет – Генерал Тошево със свое решение определя вида собственост върху
имотите или вещните права, придобити от Община Генерал Тошево след приключване на
производството по ликвидация на публичните предприятия с общинско участие.
III.ПОЛИТИКА
Чл. 10. Политиката за участието на Община Генерал Тошево в публичните предприятия с
общинско участие в капитала се разработва от Кмета на общината, приема се от Общински
съвет – Генерал Тошево и се публикува на интернет страницата на общината.
Чл. 11. Общински съвет – Генерал Тошево актуализира политиката за участие на общината
в публичните предприятия, когато се установи изменение на икономическите и обществените
условия или на други обстоятелства, налагащи промяна в интересите и подхода на Община –
Генерал Тошево.
Чл. 12. Разработването и актуализирането на политиката на Община – Генерал Тошево за
участието й в публични предприятия може да се осъществява след провеждане на обществени
консултации.
Чл. 13. Чрез политиката за участие на Община – Генерал Тошево в публични предприятия
се определят:
1. Обосновката на собствеността на Община – Генерал Тошево в публичните
предприятия;
2. Целите, които Община – Генерал Тошево си поставя като собственик в публичните
предприятия;
3. Ролята на Община – Генерал Тошево в управлението на публичните предприятия;
4. Редът за изпълнение и контрола на политиката;
5. Ролята и отговорностите на всички общински органи, упражняващи правата на Община
– Генерал Тошево, относими към предмета на дейност на публичните предприятия;
Чл. 14. Целите, които Община – Генерал Тошево си поставя с участието си в публичните
предприятия могат да бъдат дългосрочни и средносрочни за всяко конкретно предприятие.
Чл. 15. Дългосрочните цели могат да бъдат финансови и нефинансови и могат да се
отнасят за целия общински сектор или за конкретна част от него в зависимост от предмета на
дейност на публичните предприятия.
Чл. 16. Средносрочните цели могат да бъдат финансови и нефинансови и се отнасят за
един цикъл от 3 до 5 години за всяко конкретно публично предприятие, в зависимост от
предмета му на дейност.
Чл. 17. (1) Общински съвет – Генерал Тошево приема годишен доклад за дейността на
публичните предприятия с общинско участие в капитала, изготвен от Община – Генерал
Тошево със съдействието на публичните предприятия, който включва:
1. Общинския портфейл в публичните предприятия;
2. Изпълнението на политиката на Община – Генерал Тошево през отчетния период;
3. Финансовото и оперативно състояние на публичните предприятия в края на отчетния
период;
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4. Представянето на публичните предприятия и изпълнението на заложените
стратегически цели и планирани резултати;
5. Оценка на степента на съответствие на дейността на публичните предприятия с
приложимите стандарти за корпоративно управление и оповестяване;
6. Състава на органите на управление и контрол на публичните предприятия, техните
възнаграждения и извършените промени в тях;
(2) Докладът за „голямо“ публично предприятие по смисъла на Закона за счетоводството
следва да включва информация относно: приходи; възвръщаемост; плащания от и към
бюджета; публични цели; наети работници и служители; пазарен дял; членове на органите на
управление и контрол;
Чл. 18. (1) Органите на управление на публичните предприятия разработват и
представят в Община – Генерал Тошево бизнес план за целия период на управление, както и за
всяка година, в срок от един месец от сключване на договора за управление, който план следва
да съдържа следната информация:
1. Състояние на дружеството – анализ на активите и пасивите, приходите и разходите,
паричните потоци, човешкия ресурс;
2. Цели за развитие на предприятието;
3. Организационни и финансови мероприятия за постигане на целите – необходими
ресурси, инвестиционни разходи, в това число със собствени средства;
4. Очаквани резултати – приходи от оперативна дейност, печалба или намаляване на
загуба, задължения;
(2) Бизнес плана се публикува на интернет страницата на Община – Генерал Тошево и се
представя на Кмета на общината, който я внася за приемане в Общински съвет – Генерал
Тошево.
(3) Органите на управление и контрол на публичните предприятия, в срок до края на
месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в Община – Генерал Тошево писмен отчет
за дейността си, съдържащ анализ на финансовото и икономическото състояние на
дружеството, анализ и оценка на изпълнението на бизнес плана, изпълнението на
мероприятията, включени в бизнес плана, съществуващи проблеми и мерки за тяхното
отстраняване. Тримесечните отчети и годишния отчет на органите на управление и контрол
на публичните предприятия съставляват елемент от годишния доклад, приеман с решение на
Общински съвет – Генерал Тошево ведно с годишния финансов отчет за всяко дружество.
IV. ОРГАНИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА
Чл. 19. Едноличен собственик на капитала на публичните предприятия – търговски
дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества е Община – Генерал Тошево, а
Общински съвет – Генерал Тошево упражнява правата на собственост върху дяловете или
акциите.
Чл. 20. (1) Органи на публичното предприятие – еднолично дружество с ограничена
отговорност са:
1. Община – Генерал Тошево, в качеството си на едноличен собственик на капитала,
разполагащ с компетенциите на Общо събрание;
2. Управител;
(2) Органи на публичното предприятие – еднолично акционерно дружество са:
1. Едноличния собственик на капитала в лицето на Община – Генерал Тошево;
2. Съветът на директорите при едностепенна система на управление или управителния и
надзорния съвет при двустепенна система на управление;
(3) Органите на управление на публични предприятия, в които Община – Генерал Тошево
е съдружник или акционер се учредяват съгласно правилата на Търговския закон;
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Чл. 21. (1) Общински съвет – Генерал Тошево, в качеството си на упражняващ правата на
собственост в публични предприятия с общинско участие – еднолично дружество с
ограничена отговорност има следните права:
1. Приема, изменя и допълва учредителния акт на дружеството /устав, дружествен
договор/;
2. Взема решение за изменение предмета на дейност на дружеството;
3. Взема решение за увеличение или намаляване капитала на дружеството;
4. Приема годишния финансов отчет;
5. Взема решение за разпределение на реализираната печалба, дивиденти и техния размер;
6. Взема решение за внасяне на непарична вноска в капитала на дружеството;
7. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски съгласно реда на чл. 134 от
Търговския закон;
8. Избира управителя на дружеството, определя неговото възнаграждение и го
освобождава от отговорност;
9. Избира контрольор на дружеството, определя неговото възнаграждение и го
освобождава от отговорност и длъжност;
10. Избира одитор за проверител на годишния финансов отчет на дружеството, когато
такъв се изисква със закон;
11. Взема решение за предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление
и контрол;
12. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и
контрольора и упълномощава процесуален представител за процесуално
представителство и защита по водените дела;
13. Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участие в
капитала на други търговски дружества;
14. Взема решение за учредяване, преобразуване и прекратяване на дружества с общинско
участие;
15. Взема решение за обявяване на дружеството в ликвидация, определя срока на
ликвидацията, назначава ликвидатор и определя възнаграждението му;
16. Взема решение за придобиване или отчуждаване на права на собственост върху
движими и недвижими имоти и ограничени вещни права, от името на публичното
предприятие;
17. Взема решение за придобиване или отчуждаване на акции или дялове – собственост на
търговското дружество;
18. Взема решение за сключване на лизингови договори за придобиване на дълготрайни
материални активи – движими вещи;
19. Взема решение за сключване на договори за наем на недвижими и движими имоти от
името на дружеството, освен за договори за наем за срок от 1/една/ година, както и
освен за договори за наем, от които наемните възнаграждения за годишна база
достигат сумата от 100 000лв.
20. Взема решение за сключване на договори за кредит, за поемане на менителнични
задължения, в това число учредяване на ипотека или залог върху активи на търговското
дружество;
21. Взема решение за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на
спогодба /съдебна или извънсъдебна/ за признаване на задължения или опрощаване на
дълг;
22. Взема решение за получаване на целево финансиране, одобрено с общинския бюджет
за финансиране дейността на дружествата;
23. Взема решение за даване на безлихвена финансова помощ на дружествата;
24. Одобрява бизнес плана за срока на възлагане на управлението на публичното
предприятие;
25. Взема решения, свързани с дейността на дружествата и техния учредителен акт;
Чл. 22. (1) Управителят:
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1. Организира и ръководи дейността на дружеството, при спазване на българското
законодателство и настоящата Наредба, както и политиката на Община – Генерал
Тошево;
2. Представлява дружеството пред физически и юридически лица, организации, държавни
служби и учреждения;
3. Взема решения, свързани с дейността на дружеството, които не са от изключителната
компетентност на Общински съвет – Генерал Тошево;
4. Осъществява дейност като работодател на заетите по трудово правоотношение лица в
дружеството;
5. Извършва и други дейности, вменени му като задължение с договора за управление;
Чл. 23. (1) Общински съвет – Генерал Тошево, в качеството си на упражняващ правата на
едноличен собственик в публично предприятие – акционерно дружество има следните права:
1. Взема решение за учредяване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Взема решение за изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството /устав/;
3. Дава разрешение за изменение и допълнение в предмета на дейност на дружеството,
както и за промяна на други обстоятелства, подлежащи на вписване;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството;
5. Взема решение за увеличение или намаляване на капитала на дружеството;
6. Взема решение за внасяне на непарична вноска в капитала на дружеството;
7. Избира и освобождава от длъжност и отговорност членовете на съвета на директорите,
респективно управителния и надзорния съвет, определя тяхното възнаграждение;
8. Определя размера на гаранцията за управление, предоставяна от членовете на съвета на
директорите, респективно управителния и надзорния съвет;
9. Избира и освобождава одитор;
10. Одобрява годишния финансов отчет след неговата заверка от избрания одитор, както и
годишния доклад за дейността на дружеството;
11. Взема решение за разпределение на реализираната от дружеството печалба, за
попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивиденти;
12. Взема решение за обявяване на дружеството в ликвидация, определя срока на
ликвидацията, избира ликвидатор и неговото възнаграждение;
13. Взема решение за предявяване на искове срещу членове на съвета на директорите,
респективно на управителния и надзорния съвет, упълномощава процесуален
представител и определя неговото възнаграждение;
14. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и ограничени
вещни права;
15. Взема решение за придобиване или отчуждаване на дялове или акции;
16. Взема решение за сключване на лизингови договори за придобиване право на
собственост върху дълготрайни материални активи на името на дружеството;
17. Дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други
дълготрайни материални активи от името на дружеството;
18. Взема решение за поемане на менителнични задължения, за учредяване на ипотека или
залог върху имущество – собственост на дружеството;
19. Взема решение за предоставяне на обезпечения, за сключване на спогодба /съдебна
или извънсъдебна/ за признаване или опрощаване на дълг;
20. Избира застраховател и взема решение за сключване на задължителни застрахователни
договори с предмет имущество на дружеството;
21. Взема решение за предоставяне на целево финансиране, предварително включено в
одобрения общински бюджет, за финансиране дейността на дружествата;
22. Взема решение за предоставяне на безлихвена финансова помощ на дружествата;
23. Одобрява бизнес плана за срока на възлагане на управлението на дружествата;
24. Взема решения по други въпроси, свързани с дейността и управлението на
дружествата, за които със закон е вменено такова задължение;
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Чл. 24. Съветът на директорите на публично предприятие – еднолично акционерно
дружество с едностепенна система на управление има следните правомощия:
1. Представлява дружеството;
2. Възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове
/изпълнителен директор/, избрани измежду неговите членове, определя
възнаграждението им и сключва договори с тях;
3. Взема всички решения, за които Общински съвет – Генерал Тошево не е компетентен;
Чл. 25. Надзорния съвет на публично предприятие – еднолично акционерно дружество с
двустепенна система на управление има следните правомощия:
1. Участва в избора на членове на управителния съвет, ведно с Общински съвет – Генерал
Тошево, на тяхното възнаграждение и освобождаване от длъжност и отговорност;
2. Представлява дружеството само в отношенията му с управителния съвет;
Чл. 26. Управителния съвет на публично предприятие - еднолично акционерно дружество
с двустепенна система на управление има следните правомощия:
1. Управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет, ръководи
дейността му;
2. Взема решения по въпроси, които не са от компетентността на Общински съвет –
Генерал Тошево;
Чл. 27. (1) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите,
респективно на управителния и надзорния съвет се уреждат с договор за възлагане на
управленски/ надзорни функции;
(2) За публично предприятие – еднолично акционерно дружество с двустепенна система
на управление, договорът за възлагане на управление с членовете на управителния съвет се
сключва от името на дружеството от председателя на надзорния съвет или чрез упълномощен
от него член.
(3) За публично предприятие – еднолично акционерно дружество с двустепенна система
на управление, договорът за възлагане на надзор се сключва от името на дружеството от
Кмета на Община – Генерал Тошево.
(4) За публично предприятие – еднолично акционерно дружество с едностепенна система
на управление, договорът за възлагане на управление с изпълнителния директор се сключва от
името на дружеството от председателя на съвета на директорите.
(5) За публично предприятие – еднолично акционерно дружество с едностепенна система
на управление, договорът за възлагане на управление с членовете на съвета на директорите се
сключва от името на дружеството от Кмета на Община – Генерал Тошево.
Чл. 28. Учредителните актове /дружествени договори или устави/ се приемат от
Общински съвет – Генерал Тошево и се подписват от неговия Председател.
Чл. 29. (1) Управител или член на колективен орган за управление и контрол на публично
предприятие може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, който:
1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация,
прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
8. не е съпруг/ съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по
съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен
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включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото
публично предприятие;
9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е
член на политически кабинет и секретар на община;
10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично
предприятие;
13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.
(2) Забраните по ал. 1, т. 10 и 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
дейността на дружеството.
(3) Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и
на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение,
освен като преподаватели във висше училище и/ или като лекари или лекари по дентална
медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
Чл. 30. (1) Всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават
след провеждане на конкурс, проведен при условия и ред, уреден в Правилника за прилагане
на закона за публичните предприятия.
(2) Членовете на органите за управление и контрол са лица с разнообразна квалификация
и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното
публично предприятие дейности, отговарят на определени критерии по отношение на
репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им
задължения.
Чл. 31. (1) В съветите на директорите и в надзорните съвети на публичните предприятия
независимите членове трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от
състава.
(2) Съветите на директорите и надзорните съвети на публичните предприятия,
категоризирани като "големи", се състоят най-малко от петима членове, с изключение на
съветите на директорите на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ,
за които се прилага разпоредбата на чл. 63, ал. 2, изречение второ от Закона за лечебните
заведения. Председателят на съвет трябва да е независим член.
Чл. 32. (1) Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 29 от
настоящата Наредба.
(2) Независим член не може да бъде:
1. служител в публичното предприятие;
2. акционер/ съдружник в същото публично предприятие;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното
предприятие;
4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия
или сходен предмет на дейност като публичното дружество;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното
предприятие.
(3) Не са независими членове представителите на общината в органите за управление и
контрол.
(4) Членовете на управителните съвети в акционерните дружества с двустепенна система
на управление са независими от общината.
Чл. 33. (1) Договорът за управление и контрол на управител или на член на колективен
орган за управление и контрол на публично предприятие се прекратява предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
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4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;
5. несъвместимост с изискванията по чл. 29, чл. 30, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от настоящата
Наредба;
6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) Освен в случаите по ал. 1, договорът може да се прекрати предсрочно и при
освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената
бизнес програма.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
В ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО
ОБЩИНАТА Е СЪДРУЖНИК ИЛИ АКЦИОНЕР
Чл. 34. Общински съвет – Генерал Тошево със свое решение определя представителите на
Община – Генерал Тошево в органите на публичните предприятия, в които общината е
съдружник или акционер.
Чл. 35. Общински съвет – Генерал Тошево може да упълномощи общински съветник или
трето лице за да представлява Община – Генерал Тошево в общото събрание на публичното
предприятие/ търговското дружество, в което общината е съдружник или акционер.
Чл. 36. (1) Представителите на Община – Генерал Тошево са задължени да защитават
нейните интереси при осъществяване дейността на публичните предприятия/ търговски
дружества, в които тя е съдружник или акционер.
(2) Представителите на Община – Генерал Тошево на всеки шест месеца представят на
Общински съвет – Генерал Тошево и на Кмета на Община – Генерал Тошево отчет за
икономическите резултати от дейността на публичните предприятия/ търговски дружества,
както и за финансовото състояние, възникналите проблеми и мерките за тяхното разрешаване.
(3) В случай на констатирано умишлено нарушаване интересите на Община – Генерал
Тошево от неин представител в публичното предприятие/ търговско дружество, Общински
съвет – Генерал Тошево го отстранява със свое решение и определя нов представител.
Чл. 37. В публични предприятия/ търговски дружества, в които Община – Генерал Тошево
е съдружник, представителите в Общото им събрание вземат предварително писмено съгласие
– Решение на Общински съвет – Генерал Тошево по следните въпроси:
1. Изменение или допълнение на учредителния акт;
2. Приемане или изключване на съдружник, прехвърляне на дружествен дял на трето лице
или съдружник;
3. Приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и изплащане на
дивиденти;
4. Избор на управител, определяне на възнаграждението му, освобождаването му от
длъжност и отговорност;
5. Назначаване и освобождаване на одитор;
6. Намаляване или увеличаване на капитала;
7. Разпореждане с имущество на дружеството;
8. Внасяне на допълнителни парични вноски;
9. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. Предявяване на искове от името на дружеството срещу член на управителен или
контролен орган, упълномощаването на процесуален представител и определяне на
неговото възнаграждение;
11. Преобразуване и прекратяване;
12. Даване на обезпечения;
13. Сключване на договори за кредит от и на трети лица;
14. Поемане на менителнични задължения, учредяване на ипотека или залог върху
имуществото на дружеството;
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15. Откриване на производство по ликвидация, определяне срока на ликвидацията,
назначаване на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение;
Чл. 38. (1) В публичните предприятия/ търговски дружества, в които Община – Генерал
Тошево е акционер, представителите й вземат предварително писмено съгласие – Решение на
Общински съвет – Генерал Тошево по следните въпроси:
1. Изменение или допълване на учредителния акт /устав/;
2. Намаляване или увеличаване на капитала;
3. Преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. Назначаване и освобождаване на одитор;
5. Одобряване на годишния финансов отчет, разпределение на печалбата, попълване на
фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти;
6. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството с ликвидация;
7. Внасяне на непарични вноски;
8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права,
дълготрайни материални активи;
9. Даване на обезпечения;
10. Сключване на договори за кредитирани от и на трети лица;
11. Поемане на менителнични задължения, учредяване на ипотека или залог върху
имуществото на дружеството;
(2) При избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет представителя на
Община – Генерал Тошево е задължен да предложи брой членове, съответстващ/
пропорционален на участието на общината в капитала на дружеството.
VI. ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И КОНТРОЛА НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА. ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР
Чл. 39. Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага
с договор за управление, сключен от Кмета на Община – Генерал Тошево.
Чл. 40. (1) Управлението се възлага въз основа на проведен публично оповестен конкурс.
(2) Процедурата за провеждане на конкурс за възлагане на управлението се открива със
Заповед на Кмета на Община – Генерал Тошево при спазване на следните правила:
1. Кметът на Община – Генерал Тошево публикува обява в местния вестник и на интернет
страницата на общината, не по – късно от 2 /два/ месеца преди датата на изтичане на
предходния договор за управление, в която обява следва да се съдържат изискванията, на
които трябва да отговарят кандидатите и удостоверяващите ги документи, в зависимост от
предмета на дейност на дружеството, чието управление се възлага. Обявата може да се
публикува в един регионален вестник или електронна медия.
2. Изискванията и документите се определят от назначена от Кмета на Община – Генерал
Тошево комисия по провеждане на конкурса, която се състои от 5 човека – двама общински
съветника и трима служители на общинската администрация;
3. В три дневен срок от датата на изтичане на срока за подаване на документи за участие в
конкурса, комисията извършва проверка на представените документи и допуска до конкурса
отговарящите на обявените изисквания, за което уведомява писмено кандидатите;
4. На допуснатите до конкурс кандидати Община – Генерал Тошево предоставя писмена
информация относно състоянието на дружеството и последния му годишен финансов отчет;
5. Допуснатите до конкурс кандидати представят на Община – Генерал Тошево в 10 /десет/
дневен срок от съобщаването на допускането своят бизнес план за развитието на дружеството;
6. След обсъждане на бизнес плана и събеседване с кандидатите комисията по провеждане
на конкурса извършва класиране, за което съставя протокол, които предава на Кмета на
Община – Генерал Тошево;
7. Кмета на Община – Генерал Тошево изготвя предложение до Общински съвет – Генерал
Тошево за възлагане на управлението въз основа на протокола на комисията по провеждане на
конкурса;
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8. В случай, че предложения за управляващ не получи нужното по чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА
мнозинство се провежда нов конкурс;
Чл. 41. По предложение на Кмета на Община – Генерал Тошево Общински съвет – Генерал
Тошево може със свое решение да определи за назначаване временно изпълняващ длъжността
управител без провеждане на конкурс при учредяване на дружеството или при предсрочно
прекратяване на договор за управление. В този случай Общински съвет – Генерал Тошево с
решението си определя и срока на назначението, който не може да бъде по – дълъг от 6 /шест/
месеца;
Чл. 42. Управлението на търговски дружества с общинско участие – лечебни заведения се
възлага след провеждане на конкурс по правилата и изискванията на Наредба № 9 от
26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението
на лечебни заведения и Закона за лечебните заведения.
Чл. 43. Договорите за управление се сключват за срок от 3 до 5 години/.
Чл. 44. Възлагането на надзор/избор на членове на надзорен/ контролен орган се
осъществява по реда на тази глава.
Чл. 45. (1) При прекратяване на общинско еднолично търговско дружество с ликвидация,
Общински съвет – Генерал Тошево назначава ликвидатор, договорът с който се сключва от
Кмета на Община – Генерал Тошево.
(2) Ликвидаторът следва да отговаря на изискванията на чл. 29 от настоящата Наредба.
(3) В договора с ликвидатора се определят:
1. Правата и задълженията на страните;
2. Размерът на възнаграждението на ликвидатора и начина на неговото изплащане;
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договорните задължения;
4. Срокът на приключване на работата по ликвидацията;
(4) Ликвидаторът представя отчет за резултатите от работата си в срок до края на месеца,
следващ всяко тримесечие, пред Общински съвет – Генерал Тошево и пред Кмета на Община
– Генерал Тошево.
(5) Договора с ликвидатора се прекратява при изтичане на срока му или предсрочно по
реда на чл. 48 от настоящата Наредба.
VII. ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ПУБЛИЧНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 46. (1) В договора за управление или контрол се определят:
1. Правата и задълженията на страните;
2. Размерът на възнаграждението и начина му на изплащане;
3. Отговорността на страните при неизпълнение на договорните задължения;
4. Видът и размера на гаранцията, която членовете на съвета на директорите, респективно
управителния и надзорния съвет дават за своето участие в съответния орган на
дружеството;
5. Основанията за прекратяване на договора;
(2) Гаранцията по ал. 1, т. 4 се възстановява на вносителя след прекратяване на договора за
възлагане и въз основа на решение на Общински съвет – Генерал Тошево за освобождаване от
отговорност.
(3) Членовете на органите на управление и контрол на публичните предприятия –
еднолични търговски дружества имат право на 30 /тридесет/ дни платени неприсъствени дни
годишно, извън празничните и почивните дни. Неползваните платени неприсъствени дни не
могат да бъдат прехвърляни за ползване през следваща календарна година и не могат да бъдат
финансово компенсирани или обезщетявани при прекратяване на договора за възлагане.
Чл. 47. (1) Договорът за възлагане на управлението влиза в сила от датата на вписване на
управляващия орган в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията.
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(2) Договорът за възлагане на контрол влиза в сила от датата на решението на Общински
съвет – Генерал Тошево за избор на членове на контролния орган.
(3) При подписване на договорите за управление и контрол, сключващите ги представят
декларации по Търговски закон и Закона за публичните предприятия.
Чл. 48. (1) Договорът за управление и контрол се прекратява предсрочно при следните
случаи:
1. При смърт или поставяне под запрещение;
2. Писмено предизвестие/ молба за освобождаване, отправено най – малко 3 /три/ месеца
преди датата на прекратяване;
3. По взаимно съгласие;
4. С решение на Общински съвет – Генерал Тошево в интерес на дейността на
дружеството и финансовата му стабилност;
5. При влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
6. При преобразуване, приватизация или прекратяване на дружеството;
7. При нововъзникване и установяване на данни, представляващи нормативно определена
забрана или ограничение за заемане на длъжността и изпълнение на вменените с
договора задължения;
8. Поради фактическа невъзможност за заемане на длъжността в продължение на повече
от 60 /шестдесет/ дни;
9. При тежко или системно неизпълнение на служебните задължения;
10. При други условия, вписани в договора;
11. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
(2) Договорът за възлагане на управление и контрол може да бъде предсрочно прекратен с
решение на Общински съвет – Генерал Тошево без предизвестие:
1. Поради неизпълнение на бизнес плана;
2. При неизпълнение на решение/ я на Общински съвет – Генерал Тошево, свързани с
дейността на дружеството;
3. При нарушение на закон, извършено при или по повод изпълнението на задълженията
по договора за възлагане или при нарушаване на настоящата Наредба;
4. При извършване на действия, респективно допускане на бездействия, довели до
влошаване финансовото състояние на дружеството;
5. При предоставяне на невярна/ некоректна информация за състоянието на дружеството
или при съставяне или съгласуване на документи с невярно съдържание;
(3) Договорите с членовете на контролните органи на дружествата могат да бъдат
прекратени с решение на Общински съвет – Генерал Тошево преди изтичане на срока им без
предизвестие.
(4) В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление или
контрол на публично предприятие с общинско участие в капитала с член на управителен или
контролен орган, с решение на Общински съвет – Генерал Тошево може временно до
провеждане на конкурс за срок не по – дълъг от 6 /шест/ месеца да бъде избран временно
изпълняващ длъжността без провеждане на предхождаща конкурсна процедура.
Чл. 49. Договорът с управител, с член на съвета на директорите и с ликвидатора се считат
за прекратени от датата на заличаването на лицето, заемаща съответната длъжност, в
Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията.
Чл. 50. (1) Възнагражденията на членовете на управителните орани на общинските
еднолични търговски дружества с ограничена отговорност се определят съобразно с поетите
задължения и отговорности в сключените договори за възлагане на управлението, стойността
на дълготрайните материални активи на дружеството, числеността на заетия в дружеството
персонал, финансовия резултат от основната дейност на дружеството и други, специфични
показатели.
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(2) Възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на
едноличните общински търговски дружества са за сметка на дружеството и не се гарантират
от собственика на капитала.
(3) Възнагражденията на членовете на съвета на директорите на едноличните общински
акционерни дружества и на членовете на управителните съвети, които не са овластени да
представляват дружеството се определят въз основа на комплексна оценка на финансовите
отчети за тримесечие, на предоставените за управление дълготрайни материални активи,
числеността на заетия персонал, обслужването на задълженията, размера на средната работна
заплата за страната и постигнатите финансови резултати.
(4) Възнагражденията на изпълнителните директори и на контролните органи се
изчисляват в началото на всяка календарна година въз основа на отчетения финансов резултат
на дружеството за предходната календарна година.
(5) Възнагражденията на членовете на контролните органи на едноличните общински
търговски дружества с ограничена отговорност се определят в размер на 25 на сто от
възнаграждението на управителя.
VIII. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ПУБЛИЧНИ

Чл. 51. (1) Общински съвет – Генерал Тошево възлага на Кмета на Община – Генерал
Тошево да осъществява контрол върху дейността на общинските еднолични търговски
дружества, върху тяхното стопанисване и управление, при изпълнението на който същия има
право:
1. На достъп до всички работни места в дружеството;
2. Да изисква от управителните и контролните органи на дружеството всякаква
информация, свързана с дейността му;
3. Да определя срокове за отстраняване на констатирани пропуски и недостатъци в
дейността на дружествата;
(2) Кметът на Община – Генерал Тошево осъществява контрола лично или чрез
определени от него лица.
Чл. 52. Общински съвет – Генерал Тошево със свое решение възлага на Кмета на Община –
Генерал Тошево:
1. Да упълномощава представител на Община – Генерал Тошево за участие в Общото
събрание на акционерите или съдружниците на общинските търговски дружества;
2. Да получава поканите за свикване на Общо събрание;
3. Да получава материалите по дневния ред;
4. Да изисква писмено или устно становище от представителя на Община – Генерал
Тошево по обявения дневен ред;
5. Да получава препис от протокола с взетите решения на Общото събрание в срок до три
дни от датата на провеждането му;
6. Да предприема действия по оспорване на взети решения на Общо събрание и да внася
искове в компетентния съд;
7. Да изисква от представителите заверени преписи от актовете, удостоверяващи
обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър, воден при Агенцията
по вписванията;
8. Да изисква от представителите информация за финансовото и организационното
състояние на дружеството;
IX. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чл. 53. Общинските публични предприятия могат да сключват всякакви разрешени от
закона сделки. Сделките за строителство, доставки и услуги се извършват по реда на Закона за
обществените поръчки.
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Чл. 54. (1) Сключването на сделки за разпореждане или управление на дълготрайни
материални активи на дружествата се извършва след провеждане на публичен търг или
публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
(2) Редът по ал. 1 не се прилага при сключването на сделки:
1. С други публични предприятия с общинско участие;
2. С община Генерал Тошево;
3. С организации на издръжка на Община – Генерал Тошево;
4. С държавата, с други общини или търговски дружества, в които държавата или
общините са съдружник или акционер;
(3) Сключването на договорите по ал. 2 се осъществява след решение на Общински съвет –
Генерал Тошево;
Чл. 55. Сделки на разпореждане чрез продажба, замяна или учредяване на ограничени
вещни права върху недвижими имоти, собственост на общински публични предприятия, се
извършват след решение на Общински съвет – Генерал Тошево по реда на Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
X. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ И ОДИТ
Чл. 56. (1) Органите на управление и контрол на общинските публични предприятия
оповестяват тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади за дейността си по
чл. 29 от Закона за публичните предприятия в съответствие със Закона счетоводството и
приложимите счетоводни стандарти.
(2) Финансовите отчети съдържат най-малко счетоводен баланс, отчет за приходите и
разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложенията към тях.
(3) Нефинансовата информация включва най-малко елементите от нефинансовата
декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на риска,
човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната
среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните
органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените
задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика.
(4) Публичните предприятия, изготвящи консолидирани финансови отчети ги представят
заедно със съответните доклади.
(5) Оповестяването на информацията по ал. 1 – 4 се извършва на интернет страницата на
Община - Генерал Тошево.
XI. РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА
Чл. 57. Община – Генерал Тошево води публичен електронен регистър на едноличните
търговски дружества – публични предприятия и на търговските дружества, в които е
съдружник или акционер. Регистърът е достъпен чрез интернет страницата на Община –
Генерал Тошево.
Чл. 58. В регистъра се вписват:
1. Наименованието на търговското дружество;
2. Данните за търговската регистрация на дружеството, за преобразуването и
прекратяването му;
3. Размерът на общинското участие в капитала на дружеството;
4. Представителите на Община – Генерал Тошево в органите за управление и контрол на
търговското дружество;
Чл. 59. Вписването в регистъра се извършва от определени със заповед на Кмета на
Община – Генерал Тошево длъжностни лица. Настъпилите промени в обстоятелствата се
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

въвеждат в регистъра в срок до един месец от вписването им в Търговския регистър, воден
при Агенцията по вписванията.
Чл. 60. Органите на управление на публичните предприятия с общинско участие
представят на длъжностните лица, въвеждащи данните по чл. 58 преписи от актовете на
дружеството, удостоверяващи промяната в обстоятелствата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. Тази наредба се приема на основание чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от Закона за нормативните
актове, чл. 51а, ал. 4 и чл. 54а от Закона за общинската собственост и чл. 3 от Закона за
публичните предприятия и отменя Наредба № 2 за упражняване на правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества, приета с Решение № с Решение № 1-7 от
19.02.2001 г. с Протокол № 1 на заседание Общински съвет град Генерал Тошево. Изменена с
Решение №3-24/30.03.05г.; изм. с Решение №1-7/30.01.17г на Общински съвет – Генерал
Тошево. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат доколкото не противоречат на нормативен
акт от по – висок ранг.
§ 2. За неуредените с тази Наредба въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона
за общинската собственост, Закона за публичните предприятия и Правилника за приложение
на Закона за публичните предприятия.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с Решение № 6-6 от 27.06.2022г. на Общински съвет
Генерал Тошево и влиза в сила от деня на приемането й.
§ 4. В случай, че учредителните актове на публичните предприятия с общинско участие
противоречат на настоящата Наредба, същите се привеждат незабавно в съответствие.
§ 5. Сделките на разпореждане по продажба, отдаване под наем и учредяване на други
ограничени вещни права върху недвижими имоти и дълготрайни материални активи на
общинските еднолични търговски дружества, за които е взето решение на Общински съвет –
Генерал Тошево се приключват по досегашния ред.
§ 6. До провеждане на конкурсите за избор на органи за управление и контрол на
публичните предприятия – еднолични общински търговски дружества по реда на тази
Наредба, с решение на Общински съвет – Генерал Тошево може да бъдат продължени
сключените договори за възлагане на управление и контрол, но за срок не по – дълъг от 6
/шест/ месеца.
§ 7. Изпълнението на тази Наредба се възлага на Кмета на Община – Генерал Тошево.
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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 № 6-7
от 27.06.2022 година
за заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена територия,
обслужвана от «Водоснабдяване и канализация Добрич « АД гр. Добрич

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и предстоящо
заседание на Асоциация по водоснабдяване
и канализация в обособена територия,
обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево да
представлява Община Генерал Тошево на заседание на Общо събрание на Асоциация по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и
канализация – Добрич» АД, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 10:00 часа в Зала
«Пресцентър» на Областна администрация Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево да
вземе участие в заседанието на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и
канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация –
Добрич» АД, да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава
интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на общината, да вземе участие в
заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в
обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД, да се
представлява от г-н Деян Димитров – зам.кмет на Община Ген. Тошево, като общинския съвет
дава мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест,
като защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-8
от 27.06.2022 година
за предоставяне на безлихвен заем на НЧ «Светлина 1941» гр. Генерал Тошево в размер
на 21 967.97 лв. от временно свободни общински средства за авансово финансиране на
проект «Златна Добруджа – пее и танцува» по процедура BG06RDNP001-19.433 на МИГ
Балчик- Генерал Тошево – мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г./ПРСР 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, във връзка с чл.104, ал.1, т.5 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Предоставя безлихвен заем в размер на 21 967.97 лв. /двадесет и една хиляди
деветстотин шестдесет и седем лева и 97 стотинки/ от временно свободни средства от
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания на Народно читалище «Светлина
1941» гр. Генерал Тошево за реализирането на Проект „Златна Добруджа – пее и танцува“ по
процедура BG06RDNP001-19.433 на МИГ Балчик- Генерал Тошево - мярка 1305/ 7.8.
„Изграждане на местна идентичност“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020г.
2. Предоставените заемообразно средства за проект «Златна Добруджа пее и танцува»
да се отчитат като временна финансова помощ по § 72-01 „Предоставени средства по
възмездна финансова помощ“.
3. Средствата, предоставени от бюджета на Община Генерал Тошево като безлихвен
заем, следва да бъдат възстановени след окончателното разплащане на проекта до 31.12.2023
година.
4. 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 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-9
от 27.06.2022 година
за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево за 2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 и ал.2

от ЗОД и чл.140, ал.1-5 от ЗПФ и във връзка с чл.44, ал.1-5 от Наредбата за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2021 г. по прихода и разхода по
дейности, както следва:
1.1. по прихода – 20 796 539 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения №
1 и 2);
1.2. по разхода – 20 796 539 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5);
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г., както следва:
2.1. По прихода – 17 078 290 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения №
1 и 2);
2.2. По разхода – 17 078 290 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5)
3. Отчета на приходно – разходната сметка на средствата от ЕС за 2021 г. (съгласно
Приложение № 6 и 6.1)
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2021 г. (съгласно Приложение
№ 7)
5. Приема отчета за капиталови разходи за 2021 г., по обекти и източници на
финансиране (съгласно Приложение № 8)
6. Приема доклад за изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към
31.12.2021 г. (съгласно Приложение № 9)
7. Приема отчета във връзка с чл.52. ал.5 и ал.6 от ЗМСМА за изпълнение разходите
по населени места за 2021 г. (съгласно Приложение № 10)
Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2022г., 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,
www.obsavet@toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 6-10
от 27.06.2022 година
за актуализация на бюджет 2022 г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 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 2022 г. в частта му за местните приходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община
Генерал Тошево за 2022 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.
Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 27.06.2022г., 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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Промяна плана на местните приходи в бюджет 2022 г.

Приложение 1

Параграф

промяна

§2406 Приходи от наеми на земя

164 728
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