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ДО     

ПК ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА,  

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПРОБЛЕМИ  

НА МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

ПРИ ОБС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

 

 

 

П   О   К   А   Н   А 
 

№ 3 

  

На 19.03.2020г. от 14:00 часа в зала „Йордан Йовков” на І-я етаж в Общината ще се проведе 

заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, предвид извънредното положение в страната и в изпълнение заповедта на 

министъра на здравеопазването работата на държавните и общински администрации не се 

преустановява. Това налага специален режим на работа при засилени хигиенно-санитарни мерки. 

Ето защо заседанията на комисиите да бъдат проведени при закрити врата за граждани, с цел 

избягване струпването на хора на едно място. Залата ще бъде обработвана с дезинфектанти преди 

и след нашите заседания. При промяна на заповедта на министъра на здравеопазването  ще бъдете 

своевременно уведомени. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и работа. 

Предлагам за заседанието на комисията следния 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 

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

броя на педагогическия персонал, зает по трудово правоотношение в системата на 

предучилищното и училищно образование на територията на община Генерал Тошево, за 

възстановяване на разходите за транспорт от местоживеене до месторабота и обратно. 

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

нови паметни плочи на загиналите във войните. 

3. Докладна записка от Румен Мунтянов – зам.кмет на общината, относно приемане на  

Програма  за развитие на читалищната дейност в Община Генерал Тошево  през  2020 г. 

4. Докладна записка от Румен Мунтянов – зам.кмет на общината, относно доклад за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2019 година. 

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2019 

година. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС      

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : 

     

    /д-р ЯНА  БОНЕВА/ 
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ДО 

ПК ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

ПРИ ОБС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

 

 
 

П   О   К   А   Н   А 
 

№ 3 

  
 

На 19.03.2020 г. от 14:30 часа в зала „Йордан Йовков” в Общината на І-я етаж ще се проведе 

заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, предвид извънредното положение в страната и в изпълнение заповедта на 

министъра на здравеопазването работата на държавните и общински администрации не се 

преустановява. Това налага специален режим на работа при засилени хигиенно-санитарни мерки. 

Ето защо заседанията на комисиите да бъдат проведени при закрити врата за граждани, с цел 

избягване струпването на хора на едно място. Залата ще бъде обработвана с дезинфектанти преди 

и след нашите заседания. При промяна на заповедта на министъра на здравеопазването  ще бъдете 

своевременно уведомени. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и работа. 

Предлагам за заседанието на комисията следния 
 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 
1. Докладна записка от Румен Мунтянов – зам.кмет на общината, относно приемане на 

Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. 

2. Докладна записка от Румен Мунтянов – зам.кмет на общината, относно приемане на 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Генерал Тошево през 2021 година 

3. 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 

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2019 

година. 

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

 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС      

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : 

     

    /д-р ЯНА  БОНЕВА/ 
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ДО     

ПК ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО,  

ГОРИ И ЕКОЛОГИЯ 

ПРИ ОБС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

                                                                        

 

П   О   К   А   Н   А 
 

№ 3 

 

 

На 19.03.2020г. от 14:45 часа в зала „Йордан Йовков” на І-я етаж в Общината ще се проведе 

заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, предвид извънредното положение в страната и в изпълнение заповедта на 

министъра на здравеопазването работата на държавните и общински администрации не се 

преустановява. Това налага специален режим на работа при засилени хигиенно-санитарни мерки. 

Ето защо заседанията на комисиите да бъдат проведени при закрити врата за граждани, с цел 

избягване струпването на хора на едно място. Залата ще бъде обработвана с дезинфектанти преди 

и след нашите заседания. При промяна на заповедта на министъра на здравеопазването  ще бъдете 

своевременно уведомени. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и работа. 

Предлагам за заседанието на комисията следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 

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

годишен отчет за 2019 година на Програмата за опазване на околната среда на територията на 

Община Генерал Тошево в раздел VІІІ План за екологично действие /план за опазване на околната 

среда/ на община Генерал Тошево. 

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

наем на земеделски  земи от Общински поземлен фонд за стопанската  2020-2021 година. 

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

наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020-2021 година. 

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

наем на земеделски  земи от Общински поземлен фонд за 10 стопански години. 

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

наем на поземлен имот с идентификатор № 61159.63.3, село  Равнец. 

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2019 

година. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС    

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : 

     

/д-р ЯНА  БОНЕВА/ 
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ДО     

ПК ЗА ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  

ПРИ ОБС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

                                                           

 

П   О   К   А   Н   А 

 

№ 3 
  

На 19.03.2020 г. от 15:00 часа в зала „Йордан Йовков” на І-я етаж в Общината ще се проведе 

заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, предвид извънредното положение в страната и в изпълнение заповедта на 

министъра на здравеопазването работата на държавните и общински администрации не се 

преустановява. Това налага специален режим на работа при засилени хигиенно-санитарни мерки. 

Ето защо заседанията на комисиите да бъдат проведени при закрити врата за граждани, с цел 

избягване струпването на хора на едно място. Залата ще бъде обработвана с дезинфектанти преди 

и след нашите заседания. При промяна на заповедта на министъра на здравеопазването  ще бъдете 

своевременно уведомени. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и работа. 

Предлагам за заседанието на комисията следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 
1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно отчет за състоянието 

на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019г. 

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

– общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда. 

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

на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост. 

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

на имоти по реда на Закона за общинската собственост. 

5. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно увеличаване на 

капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции на стойност 100 000 лв. 

В ПК по ПСД за решение, в ПК БД за становище 

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2019 

година. 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС   

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : 

     

/д-р ЯНА  БОНЕВА/ 
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ДО     

ПК БЮДЖЕТНО - ДАНЪЧНА 

ПРИ ОБС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

 

 

П   О   К   А   Н   А 
 

№ 3 

 

 

На 19.03.2020г. от 15:30 часа в зала”Йордан Йовков” на І-я етаж в Общината ще се проведе 

заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, предвид извънредното положение в страната и в изпълнение заповедта на 

министъра на здравеопазването работата на държавните и общински администрации не се 

преустановява. Това налага специален режим на работа при засилени хигиенно-санитарни мерки. 

Ето защо заседанията на комисиите да бъдат проведени при закрити врата за граждани, с цел 

избягване струпването на хора на едно място. Залата ще бъде обработвана с дезинфектанти преди 

и след нашите заседания. При промяна на заповедта на министъра на здравеопазването  ще бъдете 

своевременно уведомени. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и работа. 

Предлагам за заседанието на комисията следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 
1. 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 четвъртото тримесечие на 2019 г. 

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

актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 

2021-2023 г.  

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

бюджет 2019 г. на Община Генерал Тошево. 

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

съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за обезпечаване на 

авансово плащане по изпълнение на проект: BG 06RDNP001-7.007-0073 „Обновяване, ремонт и 

реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I 

– училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област 

Добрич”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16 RDNP001-7.007-0073-

С01/ 14.05.2019г., по Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 2020, съфинансирана 

от Европейския съюз. 

5. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно даване на 

съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за обезпечаване на 

авансово плащане по изпълнение на проект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа 

на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“, финансиран по Договор за 
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безвъзмездна финансова помощ 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., по Програма за Развитие на 

Селските Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

6. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно даване на 

съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за обезпечаване на 

авансово плащане по изпълнение на проект: BG 06RDNP001-7.001-0140 „ Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на 

Община Генерал Тошево”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16 

RDNP001-7.001-0140-С01/ 14.05.2019г., по Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 

2020, съфинансирана от Европейския съюз. 

7. 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.“ 

В ПК БД за решение, в ПК по ЗОР за становище 

8. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно увеличаване на 

капитала на „Добруджа газ” чрез записване на нови акции на стойност 100 000 лв. 

В ПК по ПСД за решение, в ПК БД за становище 

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2019 

година. 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС    

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : 

     

/д-р ЯНА  БОНЕВА/ 
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ДО     

ПК ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД 

ПРИ ОБС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

 

 

П   О   К   А   Н   А 
 

№ 3 

 

На 19.03.2020г. от 15:45 часа в зала „Йордан Йовков” на І-я етаж в Общината ще се проведе 

заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, предвид извънредното положение в страната и в изпълнение заповедта на 

министъра на здравеопазването работата на държавните и общински администрации не се 

преустановява. Това налага специален режим на работа при засилени хигиенно-санитарни мерки. 

Ето защо заседанията на комисиите да бъдат проведени при закрити врата за граждани, с цел 

избягване струпването на хора на едно място. Залата ще бъде обработвана с дезинфектанти преди 

и след нашите заседания. При промяна на заповедта на министъра на здравеопазването  ще бъдете 

своевременно уведомени. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и работа. 

Предлагам за заседанието на комисията следния 

 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д : 
1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно изменение на 

Наредбата за определянето и администрирането на  местни данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Генерал Тошево. 

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

за дейността на Общинската комисия за обществен ред и сигурност през календарната 2019 

година. 

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

изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто шестмесечие на 2019 

година. 

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

4. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно Решение № 1-14 / 

05.02.2020г. на Общински съвет Генерал Тошево. 

5. 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.“ 

В ПК БД за решение, в ПК по ЗОР за становище 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБС     

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО : 

     

  /д-р ЯНА  БОНЕВА/  


