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ДО 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  

ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
 

П   О   К   А   Н   А 

 

№ 5 
 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА  на  28 май 2020 година от 15.00 часа в зала 

„Йордан Йовков” в Общината на І-я етаж ще се проведе поредното заседание на Общински съвет 

Генерал Тошево, област Добрич. 

Уважаеми колеги, предвид извънредната епидемиологична обстановка 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 предлагам заседанието на Общински съвет да бъде проведено 

при закрити врати за граждани, с цел избягване струпването на хора на едно място. Причината в 

проекта за дневен ред да не бъдат включени точки Текущи и Питания е с цел кратка 

продължителност на заседанието. Надявам се да постъпим отговорно към своя граждански дълг и 

работа. 

Предлагам 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 Румен Мунтянов – зам.кмет на общината, относно приемане на  отчет 

за дейността на народните читалища от Община Генерал Тошево през 2019г. и изразходването на 

предоставените им бюджетни средства.  

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 за периода от 26.05.2020г. до края на учебната 2019/2020 г. 

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

ЕКОЛОГИЯ.  

Докладва: Председателят на ПК Коста Костов 

1. 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. 

2. 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. 

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 прекратяване на 

съсобственост по реда на Закона за общинската собственост. 
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2. Докладна записка от Деян Й. Димитров – зам.кмет на общината, относно разпореждане с 

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

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

комисия по безопасност на движението по пътищата при Община Генерал Тошево. 

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

позициите за управление на проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство“ 

(Development and promotion of the common heritage - DPCH, EMScode1010 ), избран за 

финансиране по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020 г.“ 
5. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно приемане на 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Генерал 

Тошево. 

ІV. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ БЮДЖЕТНО-

ДАНЪЧНА 

Докладва: Председателят на ПК Михаил Герасимов 

1. 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: BG16М1ОР002-2.010-0010 „ Закриване и 

рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Генерал Тошево”, финансиран по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010-0010-С01/ 27.04.2020г., по 

приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. 

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

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

бюджет 2020 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 изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущество на територията на Община Генерал Тошево 

2. Докладна записка от д-р Яна Бонева Георгиева – Председател на Общински съвет Генерал 

Тошево, относно актуализация на числеността и структурата на персонала в Общинска 

администрация при Община Генерал Тошево. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС       

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  

     

/д-р ЯНА  БОНЕВА/  


