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ДО 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

 

П   О   К   А   Н   А 
 

№ 9 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  на 1 ноември 2017 година от 14.30 часа в залата на 

Общината на І-я етаж ще се проведе поредното заседание на Общински съвет Генерал Тошево, 

област Добрич при следния: 

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д : 
1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

І. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА, 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ. 

Докладва: Председателят на ПК Петя Панева 

1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно утвърждаване на 

списък на педагогическия персонал в училища и детски градини на територията на Община Генерал 

Тошево и определяне на заплащане на транспортни разходи.   

2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно утвърждаване на 

списък на медицинския персонал в училищата и детските градини и определяне на заплащане на 

транспортни разходи. 

ІІ. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК по СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРИ И 

ЕКОЛОГИЯ.  

Докладва: Председателят на ПК Росен Власев 

1. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно отдаване под наем 

на земеделски  земи от Общински поземлен фонд за неотдадени на проведени тръжни процедури за 

стопанската  2017-2018 година. 

 2. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно отдаване под наем 

на  поземлен имот чрез публично оповестен конкурс 

ІІІ. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 

ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. 

Докладва: Зам.Председателят на ПК Георги Тодоров 

1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно разрешение на 

Народно читалище „Съединение 1943” с. Изворово да предостави част от ползван от него имот на  

Ловна дружинка с. Изворово. 

2. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно отдаване под наем 

на урегулирани поземлени имоти, находящи се в строителните граници и  околовръстен полигон на 

населени места за срок от шест стопански години чрез публичен търг с тайно наддаване. 

3. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно участие на 

общината в публична продан с цел придобиване на недвижим имот и МПС. 

4. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно продажба на 

вещи  по реда на Закона за общинската собственост. 
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ІV. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ БЮДЖЕТНО-

ДАНЪЧНА 

Докладва: Зам.Председателят на ПК Николай Костов 

1. Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам.кмет на общината, относно 

„Благотворителна Коледа 2017” - Осигуряване на средства за закупуване на трайни хранителни 

продукти за социално слаби жители на града и общината. 

 2. Докладна записка от Мария Б. Върбанова – Директор на дирекция”Финанси, бюджет, МТД” 

и гл.счетоводител, относно разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево. 

3. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно отпускането на 

средства на РУ на МВР Генерал Тошево.   

4. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно информация за 

актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по бюджета на Община 

Генерал Тошево през третото тримесечие на 2017 г. 

5. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане приемане на 

отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Генерал 

Тошево към 30 юни 2017 г. 

6. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно отписване на 

несъбираеми вземания от бивши наематели на общинско имущество за периода 1999-2004 година, 

поради изтекла погасителна давност. 
В ПК БД за решение, в ПК по ЗОР за становище. 

7. Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам.кмет на общината, относно 

осигуряването на финансови средства за доизграждане на Мемориал на загиналите воини от 

Шеста пехотна Бдинска дивизия край с.Козлодуйци, обл.Добрич. 

8. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно актуализация на 

бюджет 2017 г. на Община Генерал Тошево 

V. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ 

И ОБЩЕСТВЕН РЕД. 

Докладва: Председателят на ПК Росица Стоянова 

1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно предложение за 

обявяване на деня осми ноември – празник на града, за празничен и неприсъствен ден на територията 

на град Генерал Тошево. 

2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно промяна числеността 

на Общинска администрация Генерал Тошево. 

3. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно отчет за изпълнение 

на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за първото шестмесечие на 2017 година. 

4. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно попълване на състава 

на Общински съвет за намаляване риска от бедствия (ОСНРБ). 

5. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно предложение за 

провеждането на местен референдум на територията на Община Генерал Тошево. 

VІ. ТЕКУЩИ. 

VІІ. ПИТАНИЯ.  

VІІІ. ПИТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ. 
  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС       

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

    /ХРИСТО  ПАВЛОВ/  

 

 

 


