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ДО 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
 

П   О   К   А   Н   А 

 

№ 1 
 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  на  5 февруари 2020 година от 14.00 часа в зала „Йордан 

Йовков” в 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 : 

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

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ. 

Докладва: Председателят на ПК Ганка Феодорова 

1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно избор на общински съветници, 

които да бъдат включени в състава на Постоянната комисия по удостояване с почетните знаци на Община 

Генерал Тошево за мандат 2019-2023 година. 

2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане на Общински план за 

младежта за 2020 година.  

ІІ. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК по СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 

Докладва: Председателят на ПК Катюша Димитрова  

1. Докладна записка от Румен Мунтянов – зам.кмет на общината, относно определяне на общински 

съветници за членове на Комисия съгласно Правилника за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства 

и двойки, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Генерал Тошево. 

2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане на Програма за 

отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта  на деца на територията на община 

Генерал Тошево. 

ІІІ. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ПРОМИШЛЕНО 

СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. 

Докладва: Председателят на ПК Георги Николаев 

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

съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на Подробен Устройствен План – План за Регулация и 

Застрояване (ПУП - ПРЗ) във връзка с провеждане на процедура за промяна предназначението на поземлен 

имот – ПИ 32467.69.19, разположен в землището на село Изворово, община Генерал Тошево. 

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

от ВЕЛ „Конаре“ за захранване на мачтов трафопост в ПИ 44714.108.106 по кадастралната карта на землището 

на село Люляково, община Генерал Тошево. 

3. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно одобряване, съгласно член 129, 

алинея 1 от ЗУТ, на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура –  изместване на част от въздушен електропровод „Красен” 20kV от ПС „Генерал 

Тошево” 110/20kV, УПИ IX-602, кв. 7А по плана на село Красен, община Генерал Тошево в ПИ 39534.105.168 и 

ПИ 39534.105.169 по Кадастралната карта на село Красен, община Генерал Тошево. 
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4. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно 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 външно електрическо 

захранване на ПИ 02484.71.13 в стопанския двор на село Балканци, община Генерал Тошево от ВЕЛ „Конаре“ 

20kV. 

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

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година. 

6. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане на Стратегия  за 

управление на общинска собственост за мандат 2020 – 2023 година. 

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

публична общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост. 

8. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно придобиване  на имот, по 

реда на Закона за общинската собственост. 

ІV. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ БЮДЖЕТНО-ДАНЪЧНА 

Докладва: Председателят на ПК Михаил Герасимов 

1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно определяне на нов размер на 

трудовите възнаграждения на служителите на изборни длъжности при община Генерал Тошево.  

2. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно решение на Общински съвет 

за размера на разходите от бюджета по проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство”, избран за 

финансиране по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.” 

3. 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. 

4. Докладна записка от Валентин  Вълчев Димитров – кмет на общината, относно приемане на бюджета 

за 2020г. на Община Генерал Тошево. 

Във всички  ПК за становище, в ПК БД за решение 

5. Предложение от д-р Яна Бонева Георгиева – Председател на Общински съвет Генерал Тошево, 

относно определяне на нов размер на трудовото възнаграждение на кмета 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 утвърждаване на състав на 

Общинска комисия за обществен ред и сигурност за мандата 2019-2023 година 

2. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане на програма за 

управление за мандат 2019-2023 

В ПК по ЗОР за решение, във всички комисии за становище 

3. Докладна записка от Георги Николаев Тодоров – председател на временна комисия за изработване на 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Генерал Тошево, относно приемането му. 

В ПК по ЗОР за решение, във всички комисии за становище 

VІ. ТЕКУЩИ. 

VІІ. ПИТАНИЯ.  

VІІІ. ПИТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС       

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

     п 

/д-р ЯНА  БОНЕВА/  


