ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-1
от 30.01.2019 година
за приемане на Общински план за младежта за 2019 година

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.16 от Закона за младежта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Общински годишен план за младежта за 2019 година.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия
по изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-2
от 30.01.2019 година
за удостояване със звания и отличителни знаци „Почетен гражданин на град Генерал
Тошево“

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, ал. 1 и чл.32, ал. 1 от Наредбата за
символиката на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Удостоява посмъртно с отличителен знак и званието „Почетен гражданин на град Генерал
Тошево“:
г-н Георги Иванов Рашков
г-н Георги Грудев Шивачев
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-3
от 30.01.2019 година
за продължаване на дейността на „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна
среда”

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.17 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Във връзка с предоставяне на социални услуги в домашна среда „Личен асистент“,
„Социален асистент“ и „Домашен помощник“, „Център за почасово предоставяне на услуги в
домашна среда” продължава своята дейност до 31.08.2019 година, финансран по ПМС 344 21.12.2018
година на МС.
2. Дава съгласие да бъдат запазени двете работни места: на управител и на социален работник.
3. Утвърждава за периода 01.01 – 31.08.2019 година работни заплати на управител и на
социален работници осигуровки за сметка на работодателя сумата от 16 563,00 лв. Средствата да се
осигурят от § 24-06 „Приходи от наеми земя”, като разходите са в дейност 2589 „Други служби и
дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ по § 0101 „заплати и възнаграждения
на персонала нает по трудови правоотношения” в размер на13 892,80 лв.; разходите за осигуровки са
по § 0551 „осигурителни вноски от работодател за ДОО“ в размер на 1 614,30 лв.,по§0580 „вноски за
ДЗПО“ в размер на 389,03 лв.,по§0560 „здравно осигурителни вноски от работодател” в размер на
666,87 лв. и издръжка на Центъра за периода 01.01 – 31.08.2019 година в размер на 2 000,00 лв. по
§1016 „вода, гориво и енергия“ и 500,00 лв. по §1015 „материали“.
4. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-4
от 30.01.2019 година
за участие на Община Генерал Тошево по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2014 - 2020 на МТСП по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001 -2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 2"

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Решение да се изготви и кандидатства с проектно предложение по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 на МТСП по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 -2.040 "Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"
Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІ.2 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-5
от 30.01.2019 година
за одобряване на партньорство с община Добричка за реализиране на проект чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.61 и чл.62 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация:
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Одобрява партньорство между Община Генерал Тошево и Община Добричка за
кандидатстване и реализиране на проекта по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на ОП"РЧР" 2014 - 2020 година.
2. Одобрява споразумение за сътрудничество между Община Генерал Тошево като
ПАРТНЬОР в проекта и Община Добричка като водещ кандидат.
3. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-6
от 30.01.2019 година
за приемане на годишен отчет за 2018 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

На основание чл.21, ал.1, т.24 на Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закон за опазване на околната среда и чл.52, ал.2 и
ал.9 от Закон за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Генерал Тошево за 2018 година, съгласно Приложение №1.
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 4 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-7
от 30.01.2019 година
за актуализация на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива на територията на Община Генерал Тошево за периода 2013 – 2020 г.
в частта т.8.1. Списък с идейни проекти по краткосрочната програма на община Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.9 и чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА актуализацията на Програмата за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Генерал Тошево в частта т.8.1
Списък с идейни проекти по краткосрочната програма, съгласно Приложение № 1.
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 4 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-8
от 30.01.2019 година
за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2019 година

На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администраци, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 5 ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2019 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-9
от 30.01.2019 година
за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2019-2020 година
на собствениците на животновъдни обекти
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.3, ал.4, ал.13 и ал.14, чл.37о ал.1, ал.2 и ал.4 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОПРЕДЕЛЯ свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година, находящи се на територията на община
Генерал Тошево, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото
решение.
2. ДАВА съгласие свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1, да бъдат предоставени под наем,
считано от стопанската 2019-2020 година, за срок до 6(шест) стопански години на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните, съобразно
броя и вида на регистрираните животни, при наемна цена, определена от оценител, регистриран в
Националната камара на независимите оценители в България, както следва:
пасище, мера
категория
цена/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

10.00

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00

3. ДАВА съгласие останалите свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен
фонд, определени за индивидуално ползване, след провеждане на процедурата по т.2, да бъдат
предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване, за срок от 1(една) стопанска година - 20192020, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на
храните, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
цена/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

10.00

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00
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4. ДАВА съгласие пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, определени за
индивидуално ползване, останали ненаети след провеждане на търга по т. 3, да бъдат предоставени
под наем, чрез търг с тайно наддаване за срок от 1(една) стопанска година- 2019-2020, на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при начални
тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
цена/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

10.00

9.00

8.00

7.00

5.50

4.00

2.00

1.00

5. ПРИЕМА Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Генерал
Тошево, които са задължителни за всички ползватели, съгласно Приложение №2.
6. ПРИЕМА Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата, съгласно Приложение № 3;
7. ПРИЕМА Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година на Община Генерал
Тошево, съгласно Приложение № 4;
8. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
9. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево със своя заповед да създаде комисия в
състава, на която да има включени членове на Постоянната комисия по ССГЕ, както и нейния
председател със задача, след проверка да установи дали конкретните пасища и мери отговарят на
физически отдадените декари.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІІІ.4 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-10
от 30.01.2019 година
за отдаване под наем на имоти па реда на Закона за общинската собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал. 4, чл.14 ал.1, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.58 и чл.81,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на дворно място, чрез публичен търг с явно
наддаване, за срок от 6 (шест) години, считано от стопанската 2019-2020г., като одобрява началната
тръжна наемна цена в размер на – 60.00лв./дка., определена с Решение №3-17 от 25.03.2014г. на
Общински съвет Генерал Тошево и представляваща 50% от достигнатата средно-тръжна цена от
120.00 лв./дка. за отдаване на земеделски земи от Общински поземлен фонд:
№

Местонахождение
на УПИ / ПИ №…..

1.

Гр. Генерал Тошево
ПИ № 2277 по ПУП
на Промишлена зона

Площ
Кв.м

АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.

Начална
наемна цена
лева / дка

12 296

№4159/22.03.2017г., вх.рег.№833, акт
№149, том I, имотна партида 38971,
вписан на 11.04.2017г. в СВ Генерал
Тошево

60 лв./дка.

ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от
5 /пет/ години на следните недвижими имоти - общинска собственост:
№

Местонахождение на имота

1.

с.Кардам – сграда, находяща се в УПИ
№I-137 в кв.7 по ПУП на селото

2.

3.

Площ
кв.м

с.Житен-помещение за спортна
дейност в сградата на бившата детска
градина, находяща се в УПИ №IV-цдг в
кв.15 по ПУП на селото
с.Пленимир-помещение в сградата на

Начална месечна наемна
цена / лева

4

3.60

50

5.00
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4.

кметство, находяща се в УПИ №VII в
кв. 5 по ПУП на селото
гр. Генерал Тошево- гараж, намиращ
се в УПИ №ХХV—болница в кв.65 по
ПУП на града

12

14.40

30

21.00

ІІІ. ОДОБРЯВА предложените начални наемни цени на горепосочените имоти, определени
съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени към Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия по управление и разпореждане с имотите – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 14 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-11
от 30.01.2019 година
за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление
през 2018г.

На основание чл.21 ал.1 т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2018г., съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-12
от 30.01.2019 година

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

На основание чл.21, ал.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.192, чл. 221 т.1 и т.2 от Търговския закон, чл.10, т.1 и т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинска част на капитала на търговските дружества
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Генерал Тошево да увеличи капитала на акционерно дружество
„Добруджа газ ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул.
„Васил Априлов” №5, чрез внасяне на парична вноска на стойност 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в
5 000 броя поименни акции клас А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева.
II. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да
гласува за увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на 5 000 броя нови акции: поименни клас
А2, всяка с номинал от 20 (двадесет) лева на обща стойност
100 000 лв.
След придобиване на акциите, средствата да се изразходват целево за проектиране и изграждане на
газопровод и газопроводна мрежа и въвеждане в експлоатация на нови абонати.
ІІІ. УТВЪРЖДАВА капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище
и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 275 900
(Един милион двеста седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
ІV. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да
гласува капитал на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със седалище и адрес на
управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 в размер на 1 275 900 (Един милион
двеста седемдесет и пет хиляди и деветстотин) лева.
V. УТВЪРЖДАВА актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК
834056298, със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5
касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 1.
VІ. ЗАДЪЛЖАВА своя представител в Общото събрание на акционерите „Добруджа газ” АД да
гласува актуализиран учредителен акт на акционерно дружество „Добруджа газ”, ЕИК 834056298, със
седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов” №5 , касаещ
промяната в капитала.
VІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината Генерал Тошево и на представителя на Община Генерал
Тошево в Общо събрание на „Добруджа газ” АД да извършат всички необходими действия – правни и
фактически, във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Решението е прието - от 14 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-13
от 30.01.2019 година
за разпореждане с имот – общинска собственост по реда на Закона за общинската
собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот –
частна общинска собственост:
№

1.

Местонахождение
на ПИ №…..

Кв. м.

АОС №…, вп. под №…., том
…, ……….г.

781

№4022/06.10.2016 г.,
вх.рег.№3027 от 24.10.2016 г.,
акт №181, т.VI

Данъчна
оценка/
лв.

Начална
тръжна
цена/ лв.

1 480.80

1 952.00

с. Йовково
ПИ с Идентификатор
34045.501.241

II. ОДОБРЯВА предложената начална тръжна цена в размер на 1 952.00(хиляда деветстотин
петдесет и два лева) на горепосочения имот, определена от оценител на имоти, вписан в Публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България, която е не по-ниска от данъчната,
видно от таблицата.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия по управление и разпореждания с имота – както правни, така и фактически
Решението е прието - от 14 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІV.4 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-14
от 30.01.2019 година
за предоставяне на имот – общинска собственост по реда на Закона за общинската
собственост

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с кандидатстване по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ по процедура BG05M9OP001 2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2",
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ИЗМЕНЯ т.3 в Решение №10-1 от 16.10.2015г. на Общински съвет Генерал Тошево, както
следва:
ПРЕДОСТАВЯ за нуждите на общинско социално предприятие „Център за почасово
предоставяне на услуги в домашна среда” помещения с площ 152.50 кв.м. и общи части от
блока с площ 16.33 кв.м. в сграда, находяща се в УПИ №ІV-1795 в кв.61 по ПУП на гр.Генерал
Тошево, с административен адрес: ул. „Ал. Димитров” №1 - частна общинска собственост, съгласно
АОС № 2908/22.08.2008г., вписан под № 89, том VIII, вх. регистър №4867 от 28.08.2008г. в СВ
Генерал Тошево при АВ София.
II.ВЪЗЛАГА на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-15
от 30.01.2019 година
за съфинансиране по проект „Подобряване качеството на услугата „Домашен социален
патронаж”, чрез закупуване на оборудване за кухненски блок”
На основание чл.21, ал.1, т.6, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Генерал Тошево да кандидатства пред Фонд „Социална закрила” с
проект „Подобряване качеството на услугата „Домашен социален патронаж”, чрез закупуване на
оборудване за кухненски блок”.
2. Утвърждава участие със собствени средства на Община Генерал Тошево в размер до 3 000
лева, с включен ДДС, за реализиране на Проект „Подобряване качеството на услугата „Домашен
социален патронаж”, чрез закупуване на оборудване за кухненски блок”.
3.Средствата да се осигурят от §24-06 „Приходи от наеми земя” и разход в дейност 2524
„ДСП“ §1015 „Материали“.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-16
от 30.01.2019 година
за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за четвъртото
тримесечие на 2018г. в размер на 1067,05 лв.

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-17
от 30.01.2019 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево
за обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект: “Нови възможности за
заетост в зелената система и благоустройство на община Генерал Тошево”, финансиран по
Договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0306-C01/08.06.2018г, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да издаде Запис на заповед без протест и
без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на труда и
социалната политика, платим по предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG05M9OP0012.010-0306-C01 “Нови възможности за заетост в зелената система и благоустройство на
община Генерал Тошево”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
представляващи до 20 % или 39968,32 лева, (тридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и
осем лева и тридесет и две стотинки) от общата стойност на допустимите разходи по проекта в
размер на 199 841,60 лева (сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и
шестдесет стотинки).
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-18
от 30.01.2019 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по
бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,
и чл.125, ал.4 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2018 г.
съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2018 г.
съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото
тримесечие на 2018 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение 4.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.4 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-19
от 30.01.2019 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по
бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,
и чл.125, ал.4 от ЗПФ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на
2018 г. съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото тримесечие на 2018
г. съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвъртото
тримесечие на 2018 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение 4.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.5 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-20
от 30.01.2019 година
за предоставяне на допълнителна общинска субсидия на народните читалища на
територията на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 и ал.3 от Закона за народните
читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Предоставя на народните читалища на територията на община Генерал Тошево средства в общ
размер на 17 220 /седемнадесет хиляди двеста и двадесет/ лева – съгласно приложения списък.
Финансовите средства да бъдат предоставени като допълнителна общинска субсидия от
Бюджета на Община Генерал Тошевопрез 2019 година - от преходен остатък за 2018 г.
Общински съвет Генерал Тошево упълномощава кмета на общината да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.6 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-21
от 30.01.2019 година
за приемане на бюджета за 2019г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т 6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94,
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ /ДВ бр. 103
/ 13.12.2018г./ за 2019 г., ПМС №344 / 21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г. и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Генерал Тошево за 2019 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 15 576 317 лв. (съгласно Приложения №1 и № 2)
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 076 546 лв., в
т.ч.:
1.1.1.1.

Обща субсидия в размер на 6 469 808 лв.

1.1.1.2.

Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на

1 200 лв.
1.1.1.3.

Собствени приходи на звена на делегиран бюджет – 149 146 лв.

1.1.1.4.

Преходен остатък от 2018 г. в размер на 456 392 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 8 499 771 лв., в т.ч.:
1.1.2.1.

Данъчни приходи в размер на 1 280 900 лв.

1.1.2.2.

Неданъчни приходи в размер на 2 985 190 лв. от които са приспаднати

разходите за ДДС и ЗКПО.
1.1.2.3.

Обща изравнителна субсидия в размер на 931 300 лв.

1.1.2.4.

Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на

1 011 500 лв.
1.1.2.5.

За зимно поддържане на пътищата 192 300 лв.

1.1.2.6.

Предоставени трансфери между бюджети – 168 378 лв.
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1.1.2.7.

Придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала – 135 000 лв.

1.1.2.8.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от

Европейския съюз 900 000 лв.
1.1.2.9.

Остатък от предходен период по левови и валутни сметки – 1 789 524 лв.

1.1.3. По разходите в размер на 15 576 317 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложения от № 3 до № 14 в т.ч.:
1.1.4. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 076 546 лв.
1.1.5. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от
изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на –
1 467 678 лв.
1.1.6. За местни дейности в размер на 7 032 093 лв., в т.ч. резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи в размер на 110 000 лв.
1.2. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на – 1 823 351 лв.
2. Приема инвестиционна програма за 2019 г. в размер на 12 788 344 лв./ в това число
очаквано допълнително външно финансиране в размер на 10 094 387 лв./, в която са
включени ремонтите на общинските пътища с приходи от постъпления от продажба
на общински нефинансови активи и одобрява разпределението на целевата субсидия
за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2019 г., по обекти за строителство и
основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА, и за проучвателни и проектни
работи в размер на 1 012 700 лв., съгласно приложен поименен списък (съгласно
Приложениe № 15)
3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без звената от системата на народната
просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети.
4. Приема преходен остатък от 2018 г. в размер на 2 245 916 лв., разпределен по
бюджет 2019 г. (съгласно Приложение № 16)
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз
за 2019 г. в размер на 8 027 172 лв. (съгласно Приложение № 17)
6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално – битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения
6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС и кмета на общината в
размер на 16 000 лв.
6.3. Размер на режийни разноски за ученическо столово хранене 15 480 лв. (за ОУ “Хр.
Смирненски” за режийни разходи /трудови възнаграждения/ в размер на 13 680 лв. и
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за ОУ ”Хр. Ботев” с. Кардам за режийни разходи в размер на 1 800 лв. за закуска - 0.15
лв. и за обяд – 0.40 лв.)
7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии от местни приходи както следва:
7.1. Обезщетения и помощи по решение на ОбС – 30 000 лв.
7.2. Стипендии осигурени от местни приходи в размер на 4 000 лв.
7.3. Средства за обезпечаване дейността на Младежки съвет – 17 000 лв.
7.4. Субсидии за спортни клубове – 105 000 лв.
7.5. Субсидии за организации с нестопанска цел – 10 000 лв.
7.6. Субсидия за Медицински център – гр. Генерал Тошево в размер на 46 000 лв. в т.ч. 6
000 за ЛКК.
8. Общината няма намерение за поемане на нов общински дълг и общински гаранции
през бюджетната 2019 г.
9. Приема просрочени вземания от минали години в размер на 376 917 лв., от които се
предвижда да бъдат събрани 53 400 лв. през бюджетната 2019 г.
10. Приема размера на просрочени задължения от предходната година в размер на
40 341 лв., които се предвижда да бъдат разплатени през четвъртото тримесечие на
2019 г.
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 1 745 199 лв., като наличните към края на
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на
помощи и дарения.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2019 г. в размер на 7 829 161 лв., като наличните към края на годината
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се
прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
13. Определя помощи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни,
безпризорни, регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на
300 лв., да се извършат погребения на ветерани от войните, като средствата се поемат
от общината по цени включени в Наредбата за МДТ и цени на услуги.
14. Утвърждава закупуване на карти за 2019 г. за междуградски транспорт от населеното
място до гр. Генерал Тошево и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби
жители на общината. (съгласно Приложение №18)
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 –
2021 г. (съгласно Приложение №.19)
16. Приема протокол на получените предложения при публичното обсъждане на
основание чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси (съгласно Приложение № 20)
17. Определя второстепенните разпоредители с бюджети за 2018 г. (съгласно
Приложение № 21)
18. Възлага на кмета:
18.1.

Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

18.2.

Да

организира

разпределението

на

бюджета

по

тримесечия

и

утвърди

разпределението.
18.3.

Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
18.4.

Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и

обяснителните записки към тях.
18.5.

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените

18.5.1.

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана
дейност.
В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една

18.5.2.

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
В разходната част на бюджета за сметка на резерва за неотложни и

18.5.3.

непредвидени разходи по т.1.1.6.
В изпълнение на правомощията си

18.5.4.

по т.18.5.1., т.18.5.2. и т.18.5.3. кметът

издава заповеди.
18.6.

След извършване на промени по 18.5., кметът представя в ОбС актуализирано

разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от ОбС ред.
18.7.

Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране

на годишните цели на общината за изпълнение на годишния план за

развитие.
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18.8.

Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да предоставя

временни безлихвени

заеми от временно свободни средства от

общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани
със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително
и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от

общинския бюджет, при

спазване на изискванията на чл.126 от ЗПФ.
19.2. При всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение

за

предоставянето им по решение на ОбС.

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.7 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-22
от 30.01.2019 година

за определяне нов размер на трудовите възнаграждения на служителите на изборни
длъжности при Община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с §3 и §8 от ПМС №4/10.01.2019г. за изменение и
допълнение на ПМС № 67/2010г. за заплатите в бюджетните организации и ,дейности (чл.5, ал.16) и на ПМС
№ 344/2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г.(чл.65), Наредбата за заплатите на служителите в държавната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.Общински съвет гр. Генерал Тошево, определя размера на трудовите възнаграждения на кметове на
населени места при Община Генерал Тошево както следва:
1. Георги Събев Николов
2.Алибрям Хасан Сали
3.Ерсин Лютфиев Емурлов 4.Генади Петев Димитров
5.Стефан Младенов Христов
6.Антон Илиев Атанасов
7.Андреан Стефанов Симеонов
8.Димитричка Василева Стоянова
9.Илиян Николов Колев 10.Сание Али Сюлейман
11.Стоянка Великова Първева
12.Илия Добрев Илиев
13.Диян Господинов Димов
14.Тошко Петков Тачев
15.Елка Петкова Петрова
16.Мариана Енчева Енчева
17.Сашка Христова Лазарова
18.Иван Антонов Георгиев
19.Жельо Вълчев Иванов
20.ЮлияМихайлова Александрова
21.Нудие Сами Муса
22.Веселина Недялкова Недялкова

с. Кардам
с. Йовково
с. Къпиново
с. Люляково
с. Присад
с. Пчеларово
с. Спасово
с .Росица
с. Василево
с. Горица
с. Дъбовик
с. Житен
с. Изворово
с. Красен
с. Малина
с. Петлешково
с. Преселенци
с. Писарово
с. Равнец
с. Рогозина
с. Снягово
с. Чернооково

1037лв.
876лв.
708лв.
895лв.
816лв.
949лв.
1002лв.
895лв.
919лв.
660лв.
780лв.
774лв.
750лв.
894лв.
756лв.
756лв.
894лв.
684лв.
750лв.
750лв.
750лв.
738лв.

2.Размерът на трудовите възнаграждения влиза в сила от 01.01.2019 година.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши, съгласно закона, последващите действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.8 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-23
от 30.01.2019 година
за определяне нов размер на трудовото възнаграждение на кмета на Община Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка §3 и §8 от ПМС №4/10.01.2019г. за
изменение и допълнение на ПМС № 67/2010г. за заплатите в бюджетните организации дейности
(чл.5, ал.16) и на ПМС № 344/2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г. (чл.65), Наредбата за
заплатите на служителите в държавната администрация
На основание §3, т. 16 от ПМС 4/10.01.2019г. новият размер на основната месечна заплата не
може да надхвърля основната месечна заплата на министър,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Основната заплата на кмета на Община Генерал Тошево да стане 2760 лева.
Размерът на трудовото възнаграждение влиза в сила от 01.01.2019 година.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.V.9 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-24
от 30.01.2019 година
за изменение на Наредба за условията и реда за финансиране на спортни клубове в Община
Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.4a, т.1 и чл.59, ал.6 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с
чл.26 от Закона за нормативните актове,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. I. Приема изменение на Наредбата за условията и реда за финансиране на спортни клубове в
Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл.5. (1) Спортните клубове, за да получат финансово подпомагане по настоящата наредба,
следва да отговарят на следните условия:
1. Да имат седалище и адрес на управление на територията на община Генерал Тошево;
2. Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. Да са вписани в Публичния регистър на юридическите лица, развиващи обществено
полезна дейност, воден от Министерството на правосъдието;
4. Да членуват в съответната спортна федерация;
5. Да са вписани в регистъра на спортните клубове, воден от Министерството на младежта и
спорта;
6. Да нямат финансови задължения към Община Генерал Тошево и държавата, освен ако не са
разсрочени или отсрочени;
7. Да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и съответните счетоводни стандарти;
8. При възможност да имат треньори със съответната професионална квалификация,
съобразно законодателството на Република България;
9. Да водят активен тренировъчен процес и участват в спортни мероприятия на общинско,
областно, републиканско и/или международно ниво;
СТАВА:
Чл.5. (1) Спортните клубове, за да получат финансово подпомагане по настоящата наредба,
следва да отговарят на следните условия:
1. Да имат седалище и адрес на управление на територията на община Генерал Тошево;
2. Да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
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3. Да членуват в съответната спортна федерация;
4. Да са вписани в регистъра на спортните клубове, воден от Министерството на младежта и
спорта;
5. Да нямат финансови задължения към Община Генерал Тошево и държавата, освен ако не са
разсрочени или отсрочени;
6. Да водят отчетност съгласно Закона за счетоводството и съответните счетоводни стандарти;
7. При наличие на възможност спортната дейност да се осъществява от треньори със
съответната професионална квалификация, съобразно законодателството на Република България;
8. Да водят активен тренировъчен процес и участват в спортни мероприятия на общинско,
областно, републиканско и/или международно ниво;
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІ.1 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org
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РЕШЕНИЕ № 1-25
от 30.01.2019 година
за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните данъци
такси и цени на услуги територията на община Генерал Тошево
I. На основание чл.21, ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация чл.1, ал.2 от ЗМДТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Изменя и допълва Наредба № 10 за определянето и администрирането на местни данъци,
такси и цени на услуги на територията на Община Генерал Тошево както следва:
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
Било:
Чл. 70 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните
образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.
Става:
Чл.70 (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на
страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на
населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според
подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на
специален закон.
Било:
Чл. 72 (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото
вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Става:
Чл.72 (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото
вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Било
Чл.73 (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на
ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.
Става:
Чл.73 (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на
ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на
останалите.
Създава чл.78а със следното съдържание:
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(1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това
писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и
ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от
тази глава.
(3) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на
ползване в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други
обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
(4) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на
самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за
определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(5) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл.
32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или
заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за
наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на
населението.
(6) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите
съсобственици или ползватели.
(7) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата,
имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост
на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на
територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в
техническите характеристики на имота.
Чл. 82 се създава ал. 3 със следното съдържание:
(3) В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,
облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер
за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
В Раздел IV. Данък върху превозните средства
Било
Чл. 104 (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително – 0,44 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,52 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,45 лв. лв. за 1 kW;
5. над 110 kW – 1,60 лв. за 1 kW;
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке - 6,50 лв.
2. къмпинг ремарке - 13.00 лв.

Става
Чл.104 (1) За леките и товарни автомобили с техническа максимална допустима маса не
повече от 3,5 т. годишния данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен .
1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство
както следва:
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а) до 55 kW включително – 0.52 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,70 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,45лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW;
д) над 151 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW;
е) над 246 -2,80 лв. за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите,
определени с чл.55, ал.1 от ЗМДТ.
2.
Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на
автомобила както следва:
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория

1.30

"Евро 1"

1.20

"Евро 2"

1.10

"Евро 3"

1

"Евро 4"

0.80

"Евро 5"

0.60

„Евро 6“

0.40

"ЕЕV

0.40

(2) Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:
1. товарно ремарке – 6,50 лв.;
2. къмпинг ремарке – 13,00 лв.
Било
Чл.104 (4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 5,20 лв.
2. над 400 кг – 7,80 лв.
Става
Чл.104 (4 )Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и
надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.),
наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на базата на общото тегло в размер, както
следва:
1. до 400 кг включително – 5,20 лв.;
2. над 400 кг – 7,80 лв.
Било
Чл.104 (6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е
в размер на 13.00 лв. за всеки започнат тон товароносимост
Става
Чл.104 (6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5
т, но не повече от 12 т, в размер на 13.00 лв.. за всеки започнати 750 кг товароносимост.
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Било
Чл.104 (8)Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други),
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари
и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 65,00 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 130,00
лв.
Става
Чл.104 (8)Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 65,00 лв.
(9) Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 130,00 лв.
Било
Чл.104 (12 ) Данъка за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за
движението по пътищата е в размер на 65,00 лв.
Става
Чл.104 (12) Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в
чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 65,00 лв.
Създава се нова алинея 13а към чл.104
Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Алинея 15 точка 5 се отменя
Чл. 108 било:
(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”
, Евро 4, „Евро 5” Евро 6” и „EEV” , определеният по чл.55 от ЗМДТ данък за съответната
година се заплаща с намаление от 40 на сто.
(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи
на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за
съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък от ЗМДТ, с 60 на
сто намаление.
(3)За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40
на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от
определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък от ЗМДТ.
(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в
градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините,
данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за
местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.
(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното
средство с определената от производителя екологична категория
Става:
Чл.108 (1). За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и
съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от
определения по чл. 55, ал. 3 данък.
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5
т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория
"Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и
"ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в
градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините,
данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5, при условие
че не се използват за други цели.
(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното
превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Било
Чл. 109 (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на
издаден или заверен от общината документ.
Става
Чл.109
Алинея 3 се изменя и придобива следното съдържание:
(3). Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на
превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за
електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства,
поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в
изпълнение на чл. 5а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.
II.Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІ.2 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 1-26
от 30.01.2019 година
за приемане на отчет за работата на Общинска администрация през 2018 година, съгласно
чл.44, ал.5 от ЗМСМА

На основание чл.21, ал.1, т.12 във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Генерал Тошево за 2018
година, съгласно Приложение №1.
Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІ.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 1-27
от 30.01.2019 година
за именуване на обекти с обществено значение в гр. Генерал Тошево – площади, паркове и
зали в сградата на Община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Тошево именува следните обекти с обществено значение както следва:
 ЦЕНТРАЛЕНИ ГРАДСКИ ПЛОЩАД: Площад „Бялата лястовица“
 ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК:

Централен градски парк

 ПАРК ЗАД Ж.П. ЛИНИЯТА:

Парк „Бойна слава“

 ПАРК ДО С У „Н.ВАПЦАРОВ

Парк „Стефан Тошев“

 ГОЛЯМА ЗАЛА В ОБЩИНАТА:

Зала „Йордан Йовков“

 ЗАЛА НА ТРЕТИЯ ЕТАЖ:

Зала „Дора Габе“

 ЗАЛА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ:

Зала „Георги Шивачев“

2. Общински съвет Генерал Тошево упълномощава кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места и
да се публикува във в-к „Добруджански глас“ и сайта на Община Генерал Тошево.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІ.4 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 1-28
от 30.01.2019 година
за провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена
територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» Добрич АД

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и предстоящо
заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от
«Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
представлява Община Генерал Тошево на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и
канализация – Добрич» АД, което ще се проведе на 20.02.2019г. от 10:00 часа в Областна
администрация Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
гласува на редовно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в
обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД по представения
проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да вземе
участие в заседанието на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в
обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич», да се представлява
от г-н Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал Тошево, като Общински съвет дава
мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава
интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІ.5 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-29
от 30.01.2019 година
за заповед на областен управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на
решение на Общински съвет Генерал Тошево № 9-19 от 20.12..2018г.

На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Отменя свое Решение № 9-19 от 20.12..2018г.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІ.6 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
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hevo.oсреда
rg

РЕШЕНИЕ № 1-30
от 30.01.2019 година
за определяне членството в Постоянни комисии на общински съветник

На основание чл.21 ал.1 т.1, чл.33 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Избира общинския съветник Мария Илиева Василева за член на Постоянната комисия по
Селско стопанство, гори и екология и Постоянната комисия по Законност и обществен ред при
Общински съвет Генерал Тошево.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 30.01.2019г., протокол №1, т.VІІ от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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