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РЕШЕНИЕ № 3-1 

 
от 25.04.2017 година 

 

за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила 

на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане закона за закрила на детето, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 година. 

 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.І.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-2 

 
от 25.04.2017 година 

 

за приемане на отчет за дейността на народните читалища от община Генерал Тошево 

и изразходваните от бюджета средства през  2016 година 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на народните читалища от община Генерал Тошево и за 

изразходваните от бюджета средства през2016 г. 

 

 

 

Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 3 „против”, 3 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.І.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-3 

 
от 25.04.2017 година 

 

Отчет за 2016 година за дейността на „Медицински център І – Генерал Тошево” 

ЕООД. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.7, ал.1, т.8 

от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на Търговските 

дружества 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за 2016 година за дейността на „Медицински център І Генерал Тошево” 

ЕООД. 

2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р Александър Щерев за 2016 

година. 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІІ.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-4 

 
от 25.04.2017 година 

 

за приемане на годишен план за действие за 2018 г. по изпълнение на Общинска  стратегия  

за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община Генерал Тошево. 

 

 

 

 

На основание основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.35, 

ал.2  от ЗСП/ Закона за социално подпомагане/ и чл.36 б, ал.4 от ППЗСП/ Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане/, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Приема “ Годишен план за действие по изпълнение но Общинска стратегия за развитие 

на социалните услуги (2016-2020) в община Генерал Тошево за 2018 г.” 

2. Възлага на кмета на общината последващите съгласно закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІІ.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-5 

 
от 25.04.2017 година 

 

за откриване на нова социална услуга - Център за обществена подкрепа. 

 

 

 

На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 и чл.18а, ал.10 от 

ЗСП, във връзка с чл.36, ал.2, т.8, чл.36в, ал.3, т.1 и 2 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. Дава съгласие за откриване на 01.01.2018 година, като делегирана от държавата дейност 

на нова социална услуга „Център за обществена подкрепа” с капацитет 20 места, с целева група- 

деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; семейства, при които има риск от разрушаване 

на семейните връзки и отношения; кандидати за, или вече одобрени приемни семейства и 

осиновители; деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията; 

деца от общността, за работа по превенция от рисково поведение, с обща численост на персонала 4 

лица / директор, социален работник, психолог/супервизьор и педагог/, съгласно Методика за 

определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 

общността, съгласно Приложение №18, одобрена със заповед №РД01/280 от 24.03.2008 година на 

Министъра на труда и социалната политика. 

2. Средствата, необходими за работни заплати и осигуровки на персонала и веществената 

издръжка на Център за обществена подкрепа са на основание нормативите, приемани ежегодно от 

Министерски съвет. 

3. Новата социална услуга се предоставя в общински имот на втори етаж на публична 

общинска собственост, масивна сграда на три етажа- акт за собственост №3603 /07.03.2013 г., 

УПИ №VІІ- БКС, пл.№971 в кв.101 по ПУП на гр. Генерал Тошево,  находяща се в гр. Генерал 

Тошево, ул. „Дружба”, №12. 

4. Задължава кмета на община Генерал Тошево да даде ход на процедурата по откриване на 

новата социална услуга- Център за обществена подкрепа.  

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІІ.3 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-6 

 
от 25.04.2017 година 

 

за отдаване под наем на земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2017-2018г. 

 

 

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, ал.7 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 2017-2018г., 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: 

 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване  за  срок от 

5(пет) стопански години, считано от 2017-2018г,  необработваеми земи от Общински поземлен 

фонд, съгласно Приложение №2, представляващо неразделна част от настоящото решение. 

 4. ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи, 

определени в т.3 в размер на 56(петдесет и шест)лв за 1 дка земеделска земя. 

5.  ДАВА СЪГЛАСИЕ за определените по т.3 земеделски земи за първа и втора стопанска 

година, наемната цена  да бъде в размер на 10%  от достигната тръжна цена. 

6. ПРИЕМА Правила за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение№3, представляващо 

неразделна част от настоящото решение. 

 7. 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 и т.3.   

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІІІ.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 

Категория 

 

Цена ІІ 

 

ІІІ ІV 

 

V 

 

VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Земеделска 

земя 

Лв/дка 105 105 105 105 105 48 48 48 48 
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РЕШЕНИЕ № 3-7 

 
от 25.04.2017 година 

 

за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в 

с.Снягово. 

 

 

 

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, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.33 и чл.36 от Закона за собствеността, чл 41, ал.1, т.2 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Искане с вх. вх. 

№УОС-01-15-2355/28.02.2017г. от Анелия Тодорова Бянова, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2017г., както следва:   

 

Прекратяване на съсобственост 

№ Имот Площ 

кв.м 

Описание 

1.  с.Снягово– УПИ №ІХ-116  в  кв.19     820 Жилищно предназначение 

2. с.Снягово– УПИ №ХVІІІ-116  в кв.19     130 Жилищно предназначение 

 

Очаквани  приходи:  2 280.00лв. 

 

ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на общинските части на 

Анелия Тодорова Бянова, ЕГН 6607227998, живуща в гр. Добрич, бул.”25-ти септември” №40, вх. 

Б, ап. 5, както следва: 

  1.Дворно място с площ от 2 375 (две хиляди триста седемдесет и пет) кв.м, съставляващо  

УПИ № ІХ-116 (девети за имот с планоснимачен номер сто и шестнадесет) в кв.19 (деветнадесети) 

по ПУП на с.Снягово, област Добрич, от което 820 (осемстотин и двадесет) кв.м или 0.3453 

ид.части – частна общинска собственост, съгласно АОС № 4153/13.03.2017г., вх. рег 630, акт 63, 

том ІІ, вписан на 22.03. 2017г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и съседи: 

УПИ №IV-113, УПИ №XIII-116, улица ОК 34 - ОК 35, УПИ №VIII-общ. и УПИ №V-113. 

           Анелия Тодорова Бянова  притежава 1 555 (хиляда петстотин петдесет и пет ) кв.м  

или  0.6547ид.ч. от УПИ № ІХ-116 в кв.19 по ПУП на с.Снягово, съгласно нотариален акт  

№71/2016г.,  вписан в ”Служба по вписванията -  гр.Генерал Тошево”. 

            Продажбата на общинската част от имота по т.1 да бъде извършена по пазарна цена, 

определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите 
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оценители в България, в размер на  1 968.00 (хиляда деветстотин шестдесет и осем)лв. с дължим 

ДДС, която не е по-ниска от данъчната оценка –1 869.60лв ( хиляда осемстотин  шестдесет и девет 

лева и шестдесет ст.). 

2.Дворно място с площ от 1 415 ( хиляда четиристотин  и петнадесет) кв.м, съставляващо  

УПИ № ХVІІІ-116 (осемнадесети за имот с планоснимачен номер сто и шестнадесет) в кв.19 

(деветнадесети) по ПУП на с.Снягово, област Добрич, от което 130 (сто  и тридесет) кв.м или 

0.0919  ид.ч. – частна общинска собственост, съгласно АОС №4154/13.03.2017 г., вх. рег.629, акт 

62, вписан на 22.03.2017г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и съседи: 

УПИ №XVI-115, улица ОК 29 - ОК 33 - OK 34 и УПИ №XVII-116. 

           Анелия Тодорова Бянова  притежава 1 285 (хиляда двеста осемдесет и пет) кв.м  или  

0.9081ид.ч. от УПИ № ХVІІІ-116 в кв.19 по ПУП на с.Снягово, съгласно нотариален акт  

№71/2016г.,  вписан в ”Служба по вписванията -  гр.Генерал Тошево”. 

            Продажбата на общинската част от имота по т.2 да бъде извършена по пазарна цена, 

определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите 

оценители в България, в размер на  312.00 (триста и дванадесет  лева )лв. с дължим ДДС, която не 

е по-ниска от данъчната оценка – 296.40лв (двеста деветдесет и шест лева и четиридесет ст.). 

 

ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия и сключи договори за продажба на общинските части от имоти. 

 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІV.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  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛ  ТТООШШЕЕВВОО  
ООББЛЛААССТТ  ДДООББРРИИЧЧ 

99550000  ГГееннеерраалл  ТТоошшееввоо,,  уулл..  ““ВВаассиилл  ААппррииллоовв””  №№  55,,  

wwwwww..ttoosshheevvoo..oorrgg  

ТТеелл..::  0055773311//3399--3311,,  2200--2200,,  ФФаакксс::  2255--0055,,  oobbssaavveett@@ttoosshheevvoo..oorrgg  
 

 

 

                                   

                                 

 
    

          

 

РЕШЕНИЕ № 3-8 

 
от 25.04.2017 година 

 

 

за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в 

с.Изворово. 

 

 

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 от Закона за общинската собственост, 

чл.33 и чл.36 от Закона за собствеността, чл 41, ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Искане с вх. вх.№УОС-01-15-

2567/06.03.2017г.  от  ЕТ ”Добруджа Експорт-Георги Балабанов”, 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2017г., както следва:   

 

Прекратяване на съсобственост 

 

№ Имот Площ 

кв.м 

Описание 

1.  с.Изворово– част от УПИ №ІІІ-95  в  

кв.11 

    1 060 Жилищно предназначение 

 

 Очаквани  приходи:  2 250.00лв. 

 

ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на общинската част на ЕТ 

”Добруджа Експорт-Георги Балабанов” с ЕИК 124047276,със седалище и адрес на управление гр. 

Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Йордан Йовков” № 7 , както следва: 

 Дворно място с площ от 2 940 (две хиляди деветстотин  и четиридесет) кв.м, 

съставляващо  УПИ № ІІІ-95 (трети за имот с планоснимачен номер деветдесет и пети) в кв.11 

(единадесети) по ПУП на с.Изворово, област Добрич, от което 1 060 (хиляда и шестдесет) кв.м. – 

0.3605 ид. части  – частна общинска собственост, съгласно АОС №4147/23.02.2017 г., вх. рег. 456, 

акт. 193, том І, вписан на 06.03.2017г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и 

съседи:  УПИ №II-92, озеленяване, улица ОК 16 - ОК 15. 

           ЕТ ”Добруджа Експорт-Георги Балабанов”  притежава 1 880 (хиляда осемстотин  и 

осемдесет) кв.м  или  0.6395 ид.ч. от УПИ № ІІІ-95 в кв.11 по ПУП на с.Изворово, съгласно 

нотариален акт  №41/2013г.,  вписан в ”Служба по вписванията -  гр.Генерал Тошево”. 
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ІІІ. Продажбата на общинската част от имота по т.1 да бъде извършена по пазарна цена, 

определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите 

оценители в България, в размер на  2 250.00 (две хиляди  двеста  и петдесет) лв. с дължим ДДС, 

която не е по-ниска от данъчната оценка – 2 213.30 лв. (две хиляди двеста и тринадесет лева и 

тридесет стотинки). 

ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия и сключи договор за продажба на общинската част от имота. 

 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІV.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-9 

 
от 25.04.2017 година 

 

за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в 

с.Изворово. 

 
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 от Закона за общинската собственост, чл.33 и чл.36 

от Закона за собствеността, чл 41, ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и във връзка с Искане с вх. вх.№АО-02-19-1445/09.02.2017г. от Иван Колев Иванов, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2017г., както следва:   

Прекратяване на съсобственост 

№ Имот Площ 

кв.м 

Описание 

1.  с.Изворово–  част от УПИ №ІІ-92  в  кв.11     520 Жилищно предназначение 

           

Очаквани  приходи:  1 050.00лв. 

 

ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на общинската част на Иван Колев 

Иванов с ЕГН 4710188006, живущ в гр. Добрич, жк.”Дружба” бл.59, вх. Г, ап. 4, както следва: 

  Дворно място с площ от 2 290 (две хиляди двеста и деветдесет) кв.м, съставляващо  УПИ № ІІ-92 

(втори за имот с планоснимачен номер деветдесет и втори) в кв.11 (единадесети) по ПУП на с.Изворово, 

област Добрич, от което 520 (петстотин и двадесет) кв.м или 0.2271  ид.ч. – частна общинска собственост, 

съгласно АОС №4146/23.02.2017 г., вх. рег. 455., акт 194, том І, вписан на 06.03. 2017г. в Служба по 

вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и съседи:  УПИ №I-91, озеленяване, УПИ №III-95 и пл. №92. 

           Иван Колев Иванов  притежава 1 770 (хиляда седемстотин  и седемдесет) кв.м  или  0.7729 

ид.ч. от УПИ № ІІ-92 в кв.11 по ПУП на с.Изворово, съгласно нотариален акт  №164/1975г.,  вписан в 

”Служба по вписванията -  гр.Генерал Тошево”. 

ІІІ. Продажбата на общинската част от имота по т.1 да бъде извършена по пазарна цена, определена 

от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, в 

размер на  1 050.00(хиляда  и петдесет  лева )лв. с дължим ДДС, която не е по-ниска от данъчната оценка – 

985.90лв (деветстотин осемдесет  и пет  лева и деветдесет ст.). 

ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона 

действия и сключи договор за продажба на общинската част от имота. 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано с печата 

на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-10 

 
от 25.04.2017 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 

на имота 

Кв. 

м. 

АОС №…, вп. под №., том ….г. Предназначение 

1. 

 

с. Снягово    

 УПИ №VI-общ. в кв.19 900 №4155/13.03.2017 г., вх.рег.№628 

от 22.03.2017 г., акт №61, т.I  

Жилищно 

строителство 

 УПИ №VII-общ в кв.19 800 №4156/13.03.2017 г., вх.рег.№626 

от 22.03.2017 г., акт №64, т.II 

Жилищно 

строителство 

 УПИ №VIII-общ в кв.19 1 300 №4157/13.03.2017 г., вх.рег.№627 

от 22.03.2017 г., акт №60, т.II 

Жилищно 

строителство 

2. с.Великово    

 УПИ IV-общ. в кв.14 2 600 №4161/29.03.2017 г., 

вх.рег.№765, акт №128, т.ІІ, 

вписан на 06.04.2017г. 

Жилищно 

строителство 

 УПИ VII-общ. в кв.21 2 600 №4162/29.03.2017 г., 

вх.рег.№764,  акт № 127, т.ІІ, 

вписан на 06.04.2017г. 

Жилищно 

строителство 

Очаквани приходи – 18 900.00 лв. 

 

           2.Отдаване под наем 

№ Местонахождение на имота  Площ 

кв.м 

Предназначение 

1. гр.Генерал  Тошево-помещения – 2 броя, намиращи се 

на І етаж в сградата по ул.„В. Априлов“ № 9,  находяща 

се в УПИ № ХV-634 в кв. 85 по ПУП на града 

36       За офиси 

         Очаквани приходи – 432.00лв. 
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ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими 

имоти – частна общинска собственост:  

№  

 

Местонахождение 

на УПИ №….. 

Кв. м. АОС №…, вп. под №…., том …, 

……….г. 

Данъчна 

оценка/ 

лв. 

Начална 

тръжна 

цена/ лв. 

1. с. Снягово     

 УПИ №VI-общ в 

кв.19 

900 №4155/13.03.2017 г., вх.рег.№628 

от 22.03.2017 г., акт №61, т.I  

1 879.20 2 160.00 

 УПИ №VII-общ в 

кв.19 

800 №4156/13.03.2017 г., вх.рег.№626 

от 22.03.2017 г., акт №64, т.II 

1 670.40 1 920.00 

 УПИ №VIII-общ в 

кв.19 

1 300 №4157/13.03.2017 г., вх.рег.№627 

от 22.03.2017 г., акт №60, т.II 

2 964.00 3 120.00 

2. с.Великово     

 УПИ IV-общ. в 

кв.14 

  2 600 №4161/29.03.2017 г., 

вх.рег.№765, акт №128, тІІ, 

вписан на 06.04.2017г. 

5 428.80 5 850.00 

 УПИ VII-общ. в 

кв.21 

  2 600 №4162/29.03.2017 г., 

вх.рег.№764,  акт № 127, т.ІІ, 

вписан на 06.04.2017г. 

5 428.80     5 850.00 

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 (пет) години, като одобрява предложената начална тръжна наемна цена, съгласно Тарифата за 

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,  на 

следния недвижим  имот –  общинска собственост:  

№ 

 

Местонахождение 

на    УПИ / ПИ №….. 

Площ 

Кв.м 

Начална наемна цена / лева /месец лв.  

1. гр. Генерал Тошево - помещения – 

2 броя, намиращи се на І етаж в 

сградата по ул. „В.Априлов“ № 9,  

находяща се в УПИ № ХV-634 в  

кв. 85 по ПУП на града 

36 54.00 

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”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, 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  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛ  ТТООШШЕЕВВОО  
ООББЛЛААССТТ  ДДООББРРИИЧЧ 

99550000  ГГееннеерраалл  ТТоошшееввоо,,  уулл..  ““ВВаассиилл  ААппррииллоовв””  №№  55,,  

wwwwww..ttoosshheevvoo..oorrgg  

ТТеелл..::  0055773311//3399--3311,,  2200--2200,,  ФФаакксс::  2255--0055,,  oobbssaavveett@@ttoosshheevvoo..oorrgg  
 

 

                                   

                                 

 
    

РЕШЕНИЕ № 3-11 

 
от 25.04.2017 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 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2017г. и искане АО-02-19-2636/07.03.2017г. от Районна прокуратура Генерал 

Тошево, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2017г., както следва: 

№ Местонахождение на имота  АОС Предназначение 

 Безвъзмезмездно управление   

1.  гр.Генерал Тошево 

Помещения  

№401,402,403,404,405 с обща 

площ 80кв.м и сервизно 

помещение с площ 6кв.м, 

намиращи се   на IV етаж в 

сградата на ул.”Васил Априлов” 

№8, гр. Генерал Тошево, пл. № 

587   в УПИ № ХVІІ в кв. 63 по 

ПУП на града. 

АОС 

№3995/02.08.2016г., 

вп.под №2373, том V, 

акт №32 от 

05.08.2016г. в 

Службата по 

вписвания гр. 

Генерал Тошево 

За офиси на Районна прокуратура 

Генерал Тошево   

 

2. ПРЕДОСТАВЯ за безвъзмездно управление в полза на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, със 

седалище и адрес на управление гр. София, Район Възраждане, ул.”Екзарх Йосиф” № 12, ЕИК 121513231, 

представляван от г-н Димитър Костадинов Узунов, за нуждите на Районна прокуратура - Генерал Тошево, 

върху следните общински недвижими имоти – офис №401 с площ 16кв.м., офис № 402 с площ 16кв.м, офис 

№ 403 с площ 16кв.м, офис № 404 с площ 16кв.м, офис №405 с площ 16кв.м  и  сервизно  помещение с 

площ 6 кв.м, намиращи се на IV етаж в сградата, находяща се в УПИ №XVII-587 в кв.63 по ПУП на 

гр.Генерал Тошево – частна общинска собственост, съгласно АОС №3995/02.08.2016г., вп.под №2373, том 

V, акт №32 от 05.08.2016г. в Службата по вписвания гр. Генерал Тошево, при граници и съседи: улица ОК 

160-152-153, УПИ №I, УПИ №IV, ул.”Трети март” и ул.”Г.С.Раковски”, с административен адрес: 

ул.”Васил Априлов” №8, гр.Генерал 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 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано с печата 

на общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-12 

 
от 25.04.2017 година 

 

за отдаване под наем на имоти –  публична 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, чл.8,  ал.9 и чл.14,  ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.62 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –     

общинска   собственост за 2017г., както следва:  

 

Имоти, предвидени    за   отдаване  под  наем 

  Местонахождение на  имотите Площ 

         кв.м 

Предназначение 

1. с.Спасово – Зъболекарски   кабинет в 

сградата на ЗС,  находяща се в   

УПИ № ХV-329 в  кв.37  по  ПУП на 

селото. 

       

         16      

 

За  стоматологични  услуги 

 

Очаквани приходи – 112.00лв.  

                                                              

ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс за срок от 5 

/ пет/години  на следните части от недвижими имоти – публична общинска собственост:  

№ Местонахождение на имота  Площ 

кв.м 

Начална месечна наемна 

цена / лева 

1.  с.Спасово – Стоматологичен кабинет в 

сградата на ЗС,  находяща се в УПИ 

№ХV-329 в  кв.37 по ПУП на селото 

     

             16  

 

16,00 

       

ІІІ. ОДОБРЯВА предложената начална конкурсна наемна цена на горепосочения имот, 

определена съгласно Тарифата за 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. 

ІV. ОПРЕДЕЛЯ следните условия, при които да се проведе настоящия конкурс: 

1. Кандидатите да са практикуващи лекари по дентална медицина, като притежават 

съответните сертификати и разрешителни;  

2. Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията; 



                     ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите   

                            
                                                                      ISO 14001 -Система за управление на околната среда  

3. Кандидатите да ползват наетите помещения единствено за предоставяне на зъболекарски 

услуги. 

V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия и сключи договор за наем. 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІV.6 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-13 

 
от 25.04.2017 година 

 

Финансов отчет за 2016 година на „Добруджа газ” АД. 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Приема финансовия отчет за 2016 година и доклада за дейността на „Добруджа газ”АД – 

град Генерал Тошево. 

 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.ІV.7 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-14 

 
от 25.04.2017 година 

 

за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и 

разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през първото тримесечие на 2017 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 първото тримесечие на 

2017 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 първото тримесечие на 

2017 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 първото 

тримесечие на 2017 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение № 4. 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с  9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.V.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-15 

 
от 25.04.2017 година 

 

за относно разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево. 

 

 

 

 

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за първото 

тримесечие на 2017г. в размер на 110,65 лв. 

 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.V.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-16 

 
от 25.04.2017 година 

 

за Съфинансиране по Проект „Разкриване на Център за обществена подкрепа в 

Община Генерал Тошево” с капацитет 20 места. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.24 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ДАВА съгласие Община Генерал Тошево да участва със собствени средства в размер на 2 

650 лева, с включен ДДС, или 10,12%, за реализиране на Проект „Разкриване на Център за 

обществена подкрепа в Община Генерал Тошево” с капацитет 20 места. Средствата да се осигурят 

от §24-06 „Приходи от наеми земя”, а съфинансирането да се отрази по §61-02 „Трансфери между 

бюджети- предоставени трансфери”  

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона 

действия. 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.V.3 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-17 

 
от 25.04.2017 година 

 

за предоставяне на средства на храм „Св. Вмчк. Георги” в  с.Преселенци за 

изграждане  на Православен параклис „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Калина. 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6  и т.8 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер на 3000 /три хиляди/ лева 

на Църковното настоятелство на  Православен храм „Св. Вмчк. Георги” в с.Преселенци за 

изграждане на православен параклис „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Калина. 

Финансовите средства да бъдат осигурени като субсидия от бюджета на общината за  2017 

г. - от § 2406 Приходи от наем на земя и да бъдат отчетени в дейност 2759, § 4500 - субсидии за 

организации с нестопанска цел.  

Общински съвет Генерал Тошево упълномощава кмета на общината 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 25.04.2017г., протокол №3, т.V.4 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-18 

 
от 25.04.2017 година 

 

Молба от Ахмед Арифов Мехмедов от с.Йовково за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Препраща молбата на Ахмед Арифов Мехмедов от с.Йовково  за отпускане на еднократна 

финансова помощ към Дирекция „Социално подпомагане” Генерал Тошево по компетентност. 

 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.V.5 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-19 

 
от 25.04.2017 година 

 

за изменение на Наредба за за определянето и администрирането на местни данъци, 

такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

I. Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните данъци, такси и услуги на територията на Община Генерал Тошево, както следва:  

БИЛО:  

Чл.50(1) За общински вестник: 

а) Малки обяви до 10 думи – 5.00 лв./бр. 

б) Обяви над 10 думи по 0.50 лв./кв.см. 

в)  Рекламни карите – 0.30 лв./кв.см. 

г) Скръбни вести и възпоменания – 5.00 лв./бр. 

         (2) (отм. с решение №1-11/01.02.16г.) 

 

СТАВА: 

Чл.50 (1) За общински вестник «Добруджански глас» се събират такси: 

а) Малки обяви до 10 думи – 5.00 лв./бр. 

б) Обяви над 10 думи - по 0.50 лв./кв.см., но не по-малко от 5 лева; 

в) Рекламни карета – 0.30 лв./кв.см., но не по-малко от 5 лева; 

г) Скръбни вести и възпоменания – 5.00 лв./бр. 

   (2) Таксите по ал.1 се заплащат на касата на Общинска администрация Генерал 

Тошево, като вносната бележка се представя в редакцията на в. «Добруджански глас»; 

 

НОВА: 

Чл.50а. (1) За Исторически музей гр. Генерал Тошево, в т. ч. музейните обекти в село Красен 

и село Дъбовик, се събират следните такси: 

- продажба на рекламни материали (дипляни, брошури и др.), свързани с дейността на музея 

– на тяхната себестойност; 

(2) Входът на Исторически музей гр. Генерал Тошево, в т. ч. музейните обекти в село Красен 

и село Дъбовик, е безплатен за посетители. 

 

БИЛО: 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях  

№40, буква В 

пенсионерски клубове и клубове в кметствата за весели обреди  40.00 
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пенсионерски клубове и клубове в кметствата за тъжни обреди 30.00 

 

 

СТАВА: 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях 

№40, буква В 

За ползване на клубовете на пенсионера: 

    а/ за провеждане на весели обреди -  40.00 до 2.5 часа 

  60 лв. до 4 часа 

  и по 10 лв.за всеки следващ час 

 

    б/ за провеждане на тъжни обреди -  30.00 до 2,5 часа  

  и по 5 лв. за всеки следващ час 

 

Таксите за ползване на пенсионерски клубове в селата се заплащат в кметството на 

населеното място. За град Генерал Тошево  таксите се заплащат в Общинска администрация и се 

представят на уредника на клуба.  

 

БИЛО: 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях 

№40, Буква Г 

Весели ритуали         30 лв. 

Тъжни ритуали         20 лв. 

 

СТАВА: 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях 

№40, Буква Г 

За помещенията на Домашен социален патронаж, както следва: 

за тъжни обреди         50 лева 

 

БИЛО: 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях 

№40, Буква Д 

Лятно кино                                                                                             20 лв. 

 

СТАВА: 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях 

№40, Буква Д 

За Лятно кино в град Генерал Тошево, както следва: 

-до 2,5 часа          130 лв. 

-до 4 часа          150 лв. 

-повече от  4 часа        по 20 лв.за всеки 

          следващ час 

Таксата за ползване на Лятно кино се заплата в касата на Общинска администрация. 

 

НОВО 

Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях 

№40, Буква Е 

За Филиповата кръчма в село Красен, както следва: 

-до 2,5 часа         50 лв. 

-до 4 часа          80 лв. 

-повече от 4 часа –        по 10 лв. за всеки 

          следващ час 
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Таксата за ползване на Филиповата кръчма се заплаща в кметство село Красен. 

 

II. 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 25.04.2017г., протокол №3, т.VІ.1 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-20 

 
от 25.04.2017 година 

 

за предложение за промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за 

уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове. 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 ЗМСМА, чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на  

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1.ОСВОБОЖДАВА  Мариана Иванова Александрова от състава на  Местна комисия по 

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

влогове. 

2.ОПРЕДЕЛЯ  в състава  на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ – Галина 

Стефанова Димова- началник отдел «Собственост и стопански дейности» в  ОбА Генерал Тошево.  

Решението на Общинския съвет  да бъде изпратено  до  Управителния съвет на  Националния 

компенсационен жилищен фонд.  

3.ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно 

закона действия. 

 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.VІ.2 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 
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РЕШЕНИЕ № 3-21 

 
от 25.04.2017 година 

 

за изменение на Решение №10-4 от 23.11.2016г във връзка с проект: „Повишаване на 

достъпността до TEN-T в граничен район Негру Вода – Генерал Тошево”, реф. № 

15.1.1.019, избран за финансиране по Програма Interreg V-A Румъния – България. 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Изискванията на Програма Interreg V-A Румъния – България, във връзка с чл.10, 

ал.2, т.2 буква „а” от Постановление на Министерски съвет №189/28.07.2016г., 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ИЗМЕНЯ изречение първо от т. 4 на Решение №10-4 от 23.11.2016г  на Общински съвет 

Генерал Тошево както следва: 

 „Определя за Координатор на проекта Валентин Вълчев Димитров - Кмет на община 

Генерал Тошево. Дейностите по изпълнение и управление на проекта да бъдат възложени на 

определения координатор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 2, буква „а” от ПМС № 189/28.07.2016г. със 

Заповед на Кмета на Община Генерал Тошево.” 

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно 

закона, действия. 

 

 

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”  на 

заседание на общинския съвет, проведено на 25.04.2017г., протокол №3, т.VІ.3 от дневния ред и е 

подпечатано с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

  СТЕЛИЯН СТОЯНОВ 

 

 

 

 


