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ДО 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

 

П   О   К   А   Н   А 

 

№ 4 

 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  на  19 декември 2019 година от 14.00 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 : 
 

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 промяна в състава на 

„Общински  съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси” и утвърждаване план за 

работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни  въпроси 2019-2020 

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

Докладва: Председателят на ПК Катюша Димитрова  

1. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам. кмет на общината, относно определяне на 

представител на Община Генерал Тошево в Общо събрание на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Добрич” АД. 

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

на „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда”. 

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 Деян Й.Димитров – зам. кмет на общината, относно продажба на имот – 

общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда. 

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

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

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

и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Генерал Тошево. 

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

дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“  Генерал Тошево. 

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

представител на Община  Генерал Тошево в Общо събрание на „Добруджа газ” АД. 

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

кандидатстване на Община Генерал с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за демонстрационен проект: „Увеличаване на количествата предотвратени и рециклирани отпадъци 

чрез определяне на таксата за битови отпадъци на база количеството на образуваните отпадъци в пилотен 

квартал на община Генерал Тошево“, по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на 

оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г”. 
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ІV. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ БЮДЖЕТНО-

ДАНЪЧНА 

Докладва: Председателят на ПК Михаил Герасимов 

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

Дейност 1 по проект BG05M9OP001-2.040-0035-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания в община Генерал Тошево“ по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. 

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

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

финансови средства за подпомагане на Росица Живкова Маринова. 

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

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 Димитров – кмет на общината, относно изменение и 

допълнение на Наредбата за управление и финансиране на дейностите по третиране на битови и 

строителни отпадъци на територията на Община Генерал Тошево. 

5. 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. 

6. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане на план - 

сметка и определяне на такса битови отпадъци за 2020 година. 

7. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно освобождаването 

на „Медицински център – 1 – Генерал Тошево” ЕООД от заплащане на такса битови отпадъци за 

2020г. 

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

бюджет 2019 г. на Община Генерал Тошево. 

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

кандидатстване на Община Генерал Тошево за финансиране на проекти от Проект „Красива 

България” към Министерство на труда и социалната политика. 

V. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО 

ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД. 

Докладва: Председателят на ПК Росица Стоянова 

1. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам. кмет на общината, относно избор на Местна 

комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове. 

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

представители в  Комисия по жилищно настаняване и картотекиране. 

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

изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинско социално 

предприятие „Озеленяване и благоустройство” в Община Генерал Тошево. 

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

4. Определяне на представител на Общински съвет Генерал Тошево в Областен съвет за 

намаляване на риска от бедствия. 

VІ. ТЕКУЩИ. 

VІІ. ПИТАНИЯ.  

VІІІ. ПИТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС      /п/ 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

     

/д-р ЯНА  БОНЕВА/  


