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 09.03.2017 година
за приемане на Анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА Анализ на потребностите относно подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община Генерал Тошево.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.І.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-2
от 09.03.2017 година
за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Генерал
Тошево през 2017 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 2017 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.І.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-3
от 09.03.2017 година

за учредяване на право на ползване върху общински имот за устройване на
постоянен пчелин в с.Росица
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.2 и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл. 11 от Закона за
пчеларството, във връзка с искане №УОС-01-15-746/24.01.2017г. от г-жа Тодорка Костадинова Петкова,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017г., както следва:
Имот, който ще бъде предоставен за ползване
№
Имот
Площ Предназначение
дка
1. Землище Росица
ПИ №000051, НТП « пасище, мера», с
площ 79.522дка.

1.000

За устройване на пчелин

Очаквани приходи –113.00лв.
2. УЧРЕДЯВА възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин на ТОДОРКА
КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА с ЕГН 6510127938, живуща в гр.Добрич, ул. ”Бяла река” №7, вх.А, ап.11,
собственик на 130 (сто и тридесет) пчелни семейства, върху общинска земя с площ 1.000 (един) декар –
представляваща част от имот №000051 (нула, нула, нула, нула, пет, едно), целият с площ 79.522дка. по
КВС на с.Росица, ЕКАТТЕ 63094, четвърта категория, начин на трайно ползване « пасище, мера»,
публична общинска собственост, съгласно АОС №1320/29.10.2004г., вх. Рег. № 132, том І, вписан под
№365 на 26.01.2005г. в Служба по вписванията гр.Ген.Тошево, при граници и съседи: №000076«жил.
територия», №000050«стопански двор», №000049«залесена територия», №000187«полски път» и др., за
срок от 10 / десет/ години.
3. ОПРЕДЕЛЯ цена на учреденото по т.2 право на ползване в размер на 113.00 (сто и тринадесет)
лева за първата година, съгласно оценка, извършена от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България, като цената се коригира ежегодно с Индекса на
инфлация, обявен от Национален статистически институт.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи действия
– правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против” 6 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата
на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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 09.03.2017 година
за приемане на годишен отчет за 2016 година на Програмата за опазване на околната
среда на територията на Община Генерал Тошево в частта т.8. План за екологично действие
/план за опазване на околната среда/ на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.79, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52,
ал.2 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на
община Генерал Тошево за 2016 година, съгласно Приложение №1.
Решението е прието - от 16 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІ.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-5
от 09.03.2017 година
за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2017-2018
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.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ 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 2017-2018 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 2017-2018 година, за срок от 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
10.00

ІV
9.00

V
8.00

VІ

VІІ

7.00

5.50

VІІІ
4.00

ІX

X

2.00

1.00

3. ДАВА съгласие останалите свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен
фонд, след провеждане на процедурата по т.2, да бъдат предоставени под наем, чрез търг с явно
наддаване , за срок от 1(една) стопанска година - 2017-2018, 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
ІІІ
категория
цена/дка
10.00

ІV

V

9.00

8.00

VІ
7.00

VІІ
5.50

VІІІ
4.00

ІX
2.00

X
1.00
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4. ДАВА съгласие пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, останали
ненаети след провеждане на търга по т.4, да бъдат предоставени под наем, чрез търг с явно
наддаване за срок от 1(една) стопанска година- 2017-2018, на собственици на пасищни
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
ІІІ
категория
цена/дка
10.00

ІV

V

9.00

8.00

VІ
7.00

VІІ
5.50

VІІІ
4.00

ІX
2.00

X
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 2017-2018 година на Община Генерал
Тошево, съгласно Приложение №4;
8. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІ.3 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-6
от 09.03.2017 година
за предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9 и чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.3 и
ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка с Искане Вх.№ АО-02-19-927/27.01.2017г. от г-н Минчо Иванов – Директор на
Дирекция социално подпомагане гр. Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017г., както следва:
№

Местонахождение на имота

АОС

Предназначение

Безвъзмездно управление
1

1. гр.Генерал ТошевоНедвижим имот –административна
сграда със ЗП 144кв.м, ведно с
дворното място с площ 190кв.м,
находящи се в УПИ №VІІ в кв. 66
по ПУП на гр. Генерал Тошево.
Административен адрес: гр.
Генерал Тошево, ул.„Васил
Априлов ”№18.

АОС №7/01.06.1995г.,
Дирекция „Социално
вп.под №188, том VII,
подпомагане”
вх.рег.№3870/06.10.2000г. и гр.Генерал Тошево
АОС № 314/07.06.2000г.
вп.под №180, том VII,
вх.рег.№3862/06.10.2004г.
вписани в СВ Ген. Тошево

2. ПРЕДОСТАВЯ за безвъзмездно управление в полза на АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Оборище, ул.
"Триадица" № 2, ЕИК 121015056, представлявана от г-н Цветан Станимиров Васев – изпълнителен
директор, за нуждите на Дирекция за социално подпомагане гр.Генерал Тошево, върху следния
недвижим имот - административна сграда със ЗП 144кв.м, ведно с дворното място с площ
190кв.м, находящи се в УПИ №VІІ в кв. 66 по ПУП на гр. Генерал Тошево, при граници и
съседи:
ул.”В.Априлов”,ул. „В.Левски”, УПИ № VІІІ-1060, УПИ № VІ., с административен адрес:
гр. Генерал Тошево, ул.„Васил Априлов ”№18. , съгласно АОС №7/01.06.1995г., вп.под №188, том
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VII, вх.рег.№3870/06.10.2000г. и АОС № 314/07.06.2000г., вп.под №180, том VII,
вх.рег.№3862/06.10.2004г. в Служба по вписванията гр. Ген. Тошево.
3. ОПРЕДЕЛЯ срок на предоставеното безвъзмездно управление от 10 (десет) години.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи
действия – правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на Република
България.
Решението е прието - от 15 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІІ.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-7
от 09.03.2017 година
за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017 г.

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.14, 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 2017 г., както следва:
1. Имоти, предвидени за продажба:
№
Местонахождение
Кв.
АОС №…, вп. под №., том ….г. Предназначение
на имота
м.
1. с. Спасово

2.

УПИ №I-снс в кв.59

865

УПИ №II-снс в кв.59

685

УПИ №III-снс в кв.59

825

УПИ №IV-снс в кв.59

785

№4059/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3395 от 30.11.2016 г.,
акт №142, т. VII
№4060/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3392 от 30.11.2016 г.,
акт №166, т. VII, имотна партида
38151
№4061/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3394 от 30.11.2016 г.,
акт №140, т. VII
№4062/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3393 от 30.11.2016 г.,
акт №138, т. VII

Жилищно
строителство

№4128/07.02.2017г. вх.рег.№235
от 08.02.2017г., акт №81, т.I
№4129/07.02.2017г. вх.рег.№234
от 08.02.2017г., акт №80., т.I

Жилищно
строителство
Жилищно
строителство

Жилищно
строителство
Жилищно
строителство
Жилищно
строителство

с.Писарово
УПИ № ХІV-общ.в кв. 18

1 270

УПИ № ХV-общ.в кв. 18

1 170

Очаквани приходи – 12 877.00 лв.
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2.Отдаване под наем
№

Местонахождение на имота

1.

Гр. Генерал Тошево-място за поставяне на
автомат за топли напитки на І етаж, в сградата
на Общинска администрация, находяща се в
УПИ№ ІV-627, кв. 63 по ПУП на града
Гр. Генерал Тошево- терен в УПИ№ ІV-парк
в кв. 95 по ПУП на града
Гр. Генерал Тошево- тротоарна площ в кв. 55
по ПУП на града (ул. П.Д.Петков)
Гр. Генерал Тошево- терен в УПИ№ХХVІІ в
кв. 84 по ПУП на града
с.Кардам- терен в УПИ№ ХІІ в кв. 32 по ПУП
на селото
с.Къпиново/Светлик/ - сграда в УПИ № Хмагазин в кв. 10 по ПУП на селото

2.
3.
4.
5.
6.

Площ
кв.м

Предназначение

1.00

За кафе- автомат

25.00

За поставяне на павилион

40.00

За поставяне на павилион

15.00
60.00

За поставяне на павилион
За поставяне на павилион

15.00

За търговска дейност

Очаквани приходи – 2 016.00лв.
ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими
имоти – частна общинска собственост:
№

Местонахождение
на УПИ №…..

1.

с. Спасово
УПИ №I-снс в кв.59
УПИ №II-снс в
кв.59
УПИ №III-снс в
кв.59
УПИ №IV-снс в
кв.59

2.

Кв. м.

АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.

Данъчна
оценка/
лв.

Начална
тръжна
цена/ лв.

865 №4059/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3395 от 30.11.2016 г.,
акт №142, т. VII
685 №4060/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3392 от 30.11.2016 г.,
акт №166, т. VII, имотна партида
38151
825 №4061/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3394 от 30.11.2016 г.,
акт №140, т. VII
785 №4062/23.11.2016 г.,
вх.рег.№3393 от 30.11.2016 г.,
акт №138, т. VII

1 806.10

1 990.00

1 430.30

1 575.00

1 722.60

1 900.00

1 639.10

1 800.00

№4128/07.02.2017г. вх.рег.№235
от 08.02.2017г., акт №81, т.I
№4129/07.02.2017г. вх.рег.№234
от 08.02.2017г., акт №80, т.I

2 651.80

2 921.00

2 443.00

2 691.00

с.Писарово
УПИ № ХІV-общ.в
кв. 18
УПИ № ХV-общ.в
кв. 18

1 270
1 170

III. ОДОБРЯВА предложените начални тръжни цени на горепосочените имоти,
определени от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите
оценители в България, които са не по-ниски от данъчните, видно от таблицата.
ІV. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок
от 5 години, като одобрява предложените начални тръжни наемни цени, съгласно Тарифата за
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размера на базисните наемни цени, определени по зони за обекти, извършващи търговска,
производствена и други дейности и услуги на територията на Община Генерал Тошево към
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
предложената начална тръжна цена на имота по т.2, определена от оценител на имоти, вписан в
Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, на следните недвижими
имоти – общинска собственост:
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Местонахождение
на УПИ / ПИ №…..
Гр. Генерал Тошевомясто за поставяне на
автомат за топли напитки
на І етаж, в сградата на
Общинска администрация,
находяща се в УПИ№ ІV627, кв. 63 по ПУП на
града
Гр. Генерал Тошевотерен в УПИ№ ІV-парк в
кв. 95 по ПУП на града
Гр. Генерал Тошевотротоарна площ в кв. 55 по
ПУП на града
Гр. Генерал Тошевотерен в УПИ№ ХХVІІ в
кв.84 по ПУП на града
с.Кардам- терен в УПИ№
ХІІ в кв. 32 по ПУП на
селото
с.Къпиново/Светлик/ сграда в УПИ № Хмагазин в кв. 10 по ПУП на
селото

Площ
Кв.м

Начална наемна цена / лева /месец лв.

1.00

70.00

25.00

32.50

40.00

48.00

15.00

19.50

60.00

36.00

15.00

18.00

V. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия по управление и разпореждания с имотите – както правни, така и фактически.

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 2 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІІ.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-8
от 09.03.2017 година
за кандидатстване с проект: „Нови възможности за заетост в зелената
система и благоустроването на община Генерал Тошево” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на
социалното предприемачество“.

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

1.
Дава съгласие Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно
предложение: „Нови възможности за заетост в зелената система и благоустроването
на община Генерал Тошево” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, процедура BG05M9ОP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”.
2.
Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да предприеме всички
необходими действия за подаване на проектно предложение по т. 1.
3.
Дава съгласие сградата по АОС №367/20.09.2000г. , № 138, том VІІІ, вх.рег. №
4051, вписан на 02.08.2005г. в СВ Генерал Тошево при АВ София и представляващ:
полумасивна нежилищна сграда със ЗП 49.71кв.м, на един етаж , с две стаи и антре и
гараж, намиращи се в УПИ № VІІІ и УПИ№ ІХ в кв. 66 по ПУП на гр. Генерал Тошево, да
бъде предоставена за нуждите на общинското социално предприятие за озеленяване и
благоустройство за срока на дейността на предприятието.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІІ.3 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 № 2-9
от 09.03.2017 година
за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2016 година

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:
ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2016г.

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 2 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІІІ.4 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 № 2-10
от 09.03.2017 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: № BG16RFOP0018.003-0009 “Подобряване на административния капацитет на служителите в общинска
администрация Генерал Тошево при изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 на ОП
Региони в растеж 2014 - 2020”, одобрен за финансиране по Оперативна програма Регионално
развитие” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие
На основание чл. 21 ал.1 т.10 от ЗМСМА
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 регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният
размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект: № BG16RFOP001-8.003-0009 "Подобряване на административния капацитет на
служителите в общинска администрация Генерал Тошево при изпълнение на проекти по
Приоритетна ос 2 на ОП Региони в растеж 2014 - 2020", одобрен за финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие, представляващи 35 % или 9 065.96 лева (девет хиляди
шестдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки) от общата стойност на допустимите
разходи по проекта в размер на 25 902,74 лева /двадесет и пет хиляди деветстотин и два лева и
седемдесет и четири 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 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІV.1 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 № 2-11
от 09.03.2017 година
за предоставяне на финансови средства за подпомагане на Даниела Иванова Василева

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Предоставя на г-жа Даниела Иванова Василева еднократна парична сума в размер на 1000
/хиляда/ лева.
Средствата да се осигурят от Общинския бюджет, дейност 2122 - общинска администрация
местни дейности, параграф 4214 - други помощи по решение на Общински съвет.
Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действи.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІV.2 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 № 2-12
от 09.03.2017 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и
разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през четвърто тримесечие на 2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА 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
2016 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 2016 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 2016 г. съгласно Приложение № 3.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІV.3 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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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 № 2-13
от 09.03.2017 година
за дарение на парични средства за построяване на две гаражни клетки в районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението”гр. Ген. Тошево към МВР

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДАВА съгласие да се дари парична сума в размер до 100 000 лева на Министерство на
вътрешните работи за изграждане на две гаражни клетки за пожарни коли в Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението” в град Генерал Тошево.
Да се сключи договор за дарение, като условието за плащане на сумата е да се извърши на
два етапа.
Първоначалното изплащане ще е в размер на 35 % от стойността на договора за изпълнение,
сключен след проведена обществена поръчка от МВР и влязло в сила решение.
Следващо плащане в размер на остатъка от стойността на договора / не повече от 100 000
.лв/ да се извърши след представяне на доказателства /фактури, приемо-предавателни протоколи и
др./ удостоверяващи окончателното изпълнение на договора за изграждане на гаражните клетки.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договор за дарение с Министерството на вътрешните работи
при установяване на необходимата сума за изграждането на две гаражни клетки.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІV.4 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-14
от 09.03.2017 година
за молба от Хайредин Хюсеин Али от с.Василево за отпускането на еднократна
финансова помощ.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Не удовлетворява искането на Хайредин Хюсеин Али от с.Василево за отпускането на
еднократна финансова помощ.

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІV.5 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-15
от 09.03.2017 година
за приемане на бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2018 – 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2 от
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2018
– 2020 г. съгласно Приложение №1

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.ІV.6 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-16
от 09.03.2017 година
за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и резпореждане с
общинско имущество

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.3, чл.37 и чл.38 от Закона за общинската собственост, чл.67 от Закона за
собствеността във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове и Протест №2040/2016г. на
Окръжна прокуратура – Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ИЗМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, както следва:
НОВО:
Чл.38, ал.2 се отменя
БИЛО:
Чл.43, ал.2 „Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно, безсрочно или за
определен срок.”
СТАВА:
Чл.43, ал.2 „Правото на строеж се учредява възмездно, безвъзмездно и/или за определен
срок.”
НОВО:
Чл.44 се отменя
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.1 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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 № 2-17
от 09.03.2017 година
за доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните през 2016 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 2016 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 12 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.2 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-18
от 09.03.2017 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 Общо събрание на Асоциация по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и
канализация – Добрич» АД, което ще се проведе на 10.03.2017г. 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 Общото 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 15 гласували – с 9 „за”, 3 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.3 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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 № 2-19
от 09.03.2017 година
за изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за второто
шестмесечие на 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет Генерал Тошево за второто
шестмесечие на 2016 година.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.4 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-20
от 09.03.2017 година
за приемане на отчет за дейността на Общинската комисия за обществен ред и
сигурност през календарната 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема за сведение отчета на общинската комисия за обществен ред и сигурност за
дейността си през 2016 година.

Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.5 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-21
от 09.03.2017 година
за приемане на отчет за работата на Общинска администрация през 2016 година,
съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА

На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление на Община Генерал Тошево за
2016 година, съгласно Приложение №1.
2. Възлага на кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 3 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.6 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ

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 № 2-22
от 09.03.2017 година
за определяне на представител на Община Генерал Тошево в извънредно Общо
събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6 и чл.10 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, във връзка с чл.137 от Търговския закон и Покана с
вх.№АО-02-19-2199/24.02.2017г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОПРЕДЕЛЯ д-р Катюша Георгиева Димитрова за свой представител в извънредно
Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД, ЕИК
124141302, което ще се проведе на 29.03.2017 г., а при липса на кворум – на 13.04.2017 г.
2. УПЪЛНОМОЩАВА представителя на Община Генерал Тошево да гласува по
представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на община
Генерал Тошево и жителите на област с административен център град Добрич.
Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.V.7 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
СТЕЛИЯН СТОЯНОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
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9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5,
www.toshevo.org
Тел.: 05731/39-31, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 2-23
от 09.03.2017 година
за декларация за предвижданите промени в съдебната карта на Република България

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема Декларация във връзка с изготнвяне на наво съдебната карта на Република
България
Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 09.03.2017г., протокол №2, т.VІ от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
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