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 № 2-1
от 07.03.2019 година
за доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за БППМН,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема доклад за дейността на МКБППМН - община Генерал Тошево през 2018 година.
2. Общински съвет Генерал Тошево упълномощава кмета на Общината да извърши
последващите съгласно закона действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, 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 № 2-2
от 07.03.2019 година
за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал
Тошево през 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26а, ал.1 и ал.2 на Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал Тошево
за 2019 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.І.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 № 2-3
от 07.03.2019 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за
стопанската 2019-2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за стопанската
2019-2020г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №1,
представляващо неразделна част от настоящото решение.
2.ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи, определени
в т.1 както следва:
Категория

Цена

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Земеделска
земя

Лв/дка

108

108

108

108

108

71

VІІІ
71

ІХ
71

Х
71

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за отдаване
под наем на имотите по т.1.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.ІІ.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 № 2-4
от 07.03.2019 година

за продажба на имот – общинска собственост по реда ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2019 г., както следва:
1. Продажба на имот:
№ по
ред

Населено място

Квартал
Кв. 81

с.Кардам

1.

УПИ №
УПИ №III-790

Площ /кв.м.
3 000

Очаквани приходи: 13 500 лв.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез
публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена от
оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в
България, която е не по-ниска от данъчната:
№ по
ред
1.

Местонахождение на
имота

Площ
/кв.м.

с.Кардам – дворно 3 000
място,
представляващо УПИ
№III-790, кв.81

АОС №…, вп. Под
№…., том …, ……….г.

Данъчна
оценка/ лв.

Начална тръжна
цена/ лв.

№4331/22.02.2019г.,
вх.рег.№410, акт №147,
том I, вписан на
22.02.2019г.

11 223.00

13 500

III. 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 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.ІІІ.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 № 2-5
от 07.03.2019 година

за прекратяване на съсобственост по реда ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,
чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Генерал Тошево и във връзка с искане с вх.№УОС-01-15-11207/17.09.2018г. от
Айлин Тунчер Салиева,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2019г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
№
Имот
1.

с.Къпиново – пл.№83 в УПИ №IX-84, в
кв.27

Площ
кв.м
390

Описание
Жилищно предназначение

Очаквани приходи по т.1 – 975.00 лв.
ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Айлин
Тунчер Салиева с ЕГН:820503ХХХХ, с постоянен адрес: гр.Генерал Тошево, ул.“Велико Маринов“
№2, вх.А, ет.1, ап.2, чрез продажба частта на общината на Айлин Тунчер Салиева, а именно: Дворно
място, представляващо пл. №83, с площ 390 кв.м или 0.3451 ид.ч. от УПИ №IX-84, целият с площ 1
130 кв.м., находящо се в кв.27 по ПУП на с.Къпиново, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна
общинска собственост, съгласно АОС №4332/25.02.2019г., вписан в Служба по вписвания гр.Генерал
Тошево, с вх.рег.№499/28.02.2019г., акт №192, том I, при граници и съседи: Улица ОК 65 – 55 – ОК
54, УПИ №X-общ. и УПИ №VIII-общ.
ІІІ. Продажбата на имотa по т.IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 975.00
(деветстотин седемдесет и пет) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър
на Камарата на независимите оценители в България.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за продажба на общинския имот.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.ІІІ.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 № 2-6
от 07.03.2019 година
за увеличаване на капитала на „МБАЛ-Добрич” АД чрез записване на нови акции

На основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.100, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения, 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:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Генерал Тошево да увеличи капитала на акционерно
дружество „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД, ЕИК: 124141302, със
седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ №24, чрез внасяне на парична
вноска на стойност 35 000 лева.
След придобиване на акциите, средствата да се изразходват целево за закупуване на апаратура
за нуждите на Отделението по гастроентерология.
2. Средствата да се осигурят от местни приходи §24-06 „Приходи от наем земя” и да се
отчетат в § 7001 „ Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви“
за увеличаване на дяловото участие на Общината.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината Генерал Тошево и на представителя на Община Генерал
Тошево в Общо събрание на „МБАЛ Добрич“ АД да извършат всички необходими действия – правни
и фактически, във връзка с изпълнението на настоящото решение.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, 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 № 2-7
от 07.03.2019 година
за приемане на отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност през календарната 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема за сведение отчета на общинската комисия за обществен ред и сигурност за дейността
и през 2018 година.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.V.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 № 2-8
от 07.03.2019 година
за приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал
Тошево за второто шестмесечие на 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет Генерал Тошево за второто
шестмесечие на 2018 година
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.V.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 № 2-9
от 07.03.2019 година
за изменение в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.3, чл.8, а от Закона за местните данъци и такси, чл.47, ал.3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, Протест №746/2018г.
на Окръжна прокуратура – Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ИЗМЕНЯ Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за
настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, както следва:
БИЛО:
Чл.39, ал.3 „Въз основа на решението на Общинския съвет Кмета на Общината издава
заповед и я връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се
заплащат цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски, както и 2.5 % режийни
разноски по сметка на Общината.”
СТАВА:
Чл.39, ал.3 „Въз основа на решението на Общинския съвет Кмета на Общината издава
заповед и я връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се
заплащат цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски по сметка на Общината.”
БИЛО:
Чл.39, ал.5 ”Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от
Кмета на Общината и процедурата по продажба се прекратява”
НОВО:
Чл.39,ал.5 се отменя
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, 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 № 2-10
от 07.03.2019 година
за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.3 и чл.26 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево,
както следва:
БИЛО:
чл.17 (1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета
в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на
възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата
продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя
на общинския съвет не може да надвишава 50 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
СТАВА:
Чл.17 (1) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета
в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на
възнаграждението при не намалено работно време се определя пропорционално на неговата
продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя
на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 4 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, 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 № 2-11
от 07.03.2019 година
за определяне на председател на Постоянната комисия по Социални дейности и
здравеопазване

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Избира за Председател на Постоянната комисия по Социални дейности и здравеопазване към
Общински съвет Генерал Тошево общинския съветник Недка Йовчева Василева.

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 4 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.03.2019г., протокол №2, т.VІ от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
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