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 № 4-1
от 08.06.2017 година
за идея за изграждане на паметник на Васил Левски в гр. Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Дава принципно съгласие за предприемане на действия за изграждане на Паметник на
Васил Левски в гр. Генерал Тошево, който да бъде разположен в централната градска част.
2. Общински съвет Генерал Тошево дава
принципно съгласие за разкриване на
набирателна сметка на Общински комитет „Васил Левски“ в търговска банка в гр. Генерал
Тошево, в която да се събират средства от дарители за изграждането на паметника.
3. Общински съвет Генерал Тошево възлага на кмета на Община Генерал Тошево всички
последващи съгласно закона действия за реализация на идеята.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, 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 № 4-2
от 08.06.2017 година
за отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за
стопанската 2017-2018 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и
чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОПРЕДЕЛЯ като маломерни поземлените имоти от Общински поземлен фонд, съгласно
Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
2. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2017г. с имотите по т.1
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за срок от
5 (пет) стопански години, считано от 2017-2018г, маломерни имоти от Общински поземлен фонд,
определени в т.1.
4. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите, определени в т.1 в
размер на 56 лв.за декар.
5. ПРИЕМА Правила за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на
маломерни имоти от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №2, представляващо
неразделна част от настоящото решение.
6. ДАВА СЪГЛАСИЕ останалите ненаети след приключване на тръжната процедура
маломерни имоти, да се отдават под наем без провеждане на търг или конкурс за стопанската
2017-2018 година при годишна наемна цена в размер на 56 лв. за декар.
7. 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 08.06.2017г., протокол №4, т.ІІ.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 № 4-3
от 08.06.2017 година
за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОТМЕНЯ Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земи от общински
поземелен фонд.
2. ИЗМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, като създава нова Глава седма „Управление, стопанисване и ползване на земи от
общинския поземлен фонд”, съгласно Приложение№1 представляващо неразделна част от
настоящото решение.
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 08.06.2017г., протокол №4, 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 № 4-4
от 08.06.2017 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Сърнено
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-01-153822/03.04.2017г. от Лариса Гричко,
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
№
1.

Имот
с.Сърнено– част от УПИ № XVI-39
кв.3

в

Площ
кв.м
190

Описание
Жилищно предназначение

Очаквани приходи: 450.00лв.
ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на общинската част на
Лариса Гричко, гражданин на Полша, родена на 14.12.1944г. в Санкт –Петербург, с персонален
номер 44121402466, както следва:
Дворно място с площ от 1 350 (хиляда триста и петдесет) кв.м, съставляващо УПИ №
XVI-39 (шестнадесети за имот с планоснимачен номер тридесет и девети) в кв.3 (трети) по ПУП на
с.Сърнено, област Добрич, от което 190 (сто и деветдесет) кв.м или 0.1407 ид.ч. – частна
общинска собственост, съгласно АОС №4164/26.04.2017 г., вх. Рег.№ 992, акт №11, том III, вписан
на 27.04.2017г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и съседи: УПИ №XV38, улица ОК 35 – ОК 10 – ОК 9А – ОК 8 – ОК 7 и УПИ №IV-32.
Лариса Гричко притежава 1 160 (хиляда сто и шестдесет) кв.м или 0.8593 ид. ч. от
УПИ № XVI-39 (шестнадесети за имот с планоснимачен номер тридесет и девети) в кв.3 (трети) по
ПУП на с.Сърнено, съгласно нотариален акт №54/2015г. вписан в ”Служба по вписвания” гр.Генерал Тошево и Удостоверение с изх.№633/25.04.2017г.
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
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оценители в България, в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет лева) лева, която не е пониска от данъчната оценка – 433.20 лв. (четиристотин тридесет и три лева и двадесет 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 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, 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 № 4-5
от 08.06.2017 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Великово

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-01-153594/29.03.2017г. от Сали Мохамед Сали,
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
1 с.Великово– част от УПИ № XII-25
кв.19
Очаквани приходи: 2 985.00лв.

в

Площ
кв.м
1 270

Описание
Жилищно предназначение

ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на общинската част на
Сали Мохамед Сали с ЕГН 8702015587, с постоянен адрес с. Великово, община Генерал Тошево,
както следва:
Дворно място с площ от 4 520 (четири хиляди петстотин и двадесет) кв.м, съставляващо
УПИ №XII-25 (дванадесети за имот с планоснимачен номер двадесет и пети) в кв.19
(деветнадесети) по ПУП на с.Великово, област Добрич, от което 1 270 (хиляда двеста и
седемдесет) кв.м. или 0.2810 ид. ч.
– частна общинска собственост, съгласно АОС
№4163/26.04.2017г., вх. Рег. № 993, акт №12, том III, вписан на 27.04.2017г. в Служба по
вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и съседи: Улица ОК 30 – ОК 30А – ОК 31А – ОК
49А, УПИ №VIII-65, УПИ №VII-65 и УПИ №XI-24.
Сали Мохамед Сали притежава 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) кв.м или 0.7190
ид. ч.от УПИ №XII-25 (дванадесети за имот с планоснимачен номер двадесет и пети) в кв.19
(деветнадесети) по ПУП на с.Великово, съгласно нотариален акт №25/2017г. , вписан в ”Служба
по вписвания” - 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
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оценители в България, в размер на 2 985.00 (две хиляди деветстотин осемдесет и пет лева )лева,
която не е по-ниска от данъчната оценка – 2 895.60 лв. (две хиляди осемстотин деветдесет и пет
лева и шестдесет 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 9 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, 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 № 4-6
от 08.06.2017 година
за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
частна общинска собственост за 2017г., както следва:
Имот, предвиден за отдаване под наем
№
Местонахождение на помещение

Площ
кв.м

Предназначение

Сградата/бивша общинска болница/ по ул.”Иван Вазов” №15, находяща се в УПИ № XXVболница в кв.65 по ПУП на гр. Генерал Тошево
1
Кабинет
22.00
За лекарски услуги
№ 303
Очаквани приходи – 198.00лв.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.14, ал. 6 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Генерал Тошево РЕШИ:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение,
представляващо медицински кабинет, а именно:
№

Местонахождение на
помещение

Площ
кв.м

Наемател

Наемна
цена
лв./месец

Сградата/бивша общинска болница/ по ул.”Иван Вазов” №15, частна общинска
собственост, съгласно АОС № 3818/28.11.2014г. и находяща се в УПИ № XXV- болница в
кв.65 по ПУП на гр. Генерал Тошево, съгласно АОС №3825/17.02.2015г.
1 Кабинет
22.00 АСИМП-Д-р Е.Г.Стойчовски
33.00
№ 303
ЕИК 124635468
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2.Общинският съвет одобрява наемната цена на горепосочения имот, определена съгласно
Тарифата за размера на базисните наемни цени към Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество.
3. 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 08.06.2017г., протокол №4, т.ІІІ.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 № 4-7
от 08.06.2017 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. м.
на имота
1. с. Петлешково
Сграда/старо
ЗП
училище/,физкултурен
747.42
салон , пристройка –
помощни помещения в
УПИ№ІV-за училище и
озеленяване, кв.1
Очаквани приходи – 17 900.00 лв.
№
1.

АОС №…, вп. под №., том
….г.
№3444/14.04.2011, вх.143,
т.ІІІ,вп. под №1523 от
14.04.2011г.

2.Отдаване под наем
Местонахождение на имота
Гр. Генерал Тошево-терен за поставяне на
павилион до УПИ№ І-автогара, кв. 84 по
ПУП на града
Очаквани приходи – 312.00лв.

Предназначение

Стопанско
предназначение

Площ
кв.м

Предназначение

40.00

Стопанско предназначение

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

Местонахождение
на УПИ №…..

Кв. м.

АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.

Данъчна
оценка/
лв.

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

Начална
тръжна
цена/ лв.

1.

с. Петлешково
Сграда/старо
училище/,физкулту
рен салон ,
пристройка –
помощни
помещения в
УПИ№ІV-за
училище и
озеленяване, кв.1

ЗП
747.42

№3444/14.04.2011, вх.143, т.ІІІ,
вп. под №1523 от 14.04.2011г.

14 382.40

17 900.00

III. ОДОБРЯВА предложената начална тръжна цена на горепосочения имот, определена от
оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в
България, която е не по-ниска от данъчната, видно от таблицата.
ІV. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от
5 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
Площ
Начална наемна цена / лева /месец лв.
на УПИ / ПИ №…..
Кв.м
1.

Гр. Генерал Тошево-терен
за поставяне на павилион до
УПИ№ І-автогара, кв. 84 по
ПУП на града

40.00

52.00

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 08.06.2017г., протокол №4, т.ІІІ.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 № 4-8
от 08.06.2017 година
за приемане на Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община
Генерал Тошево 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
във връзка с чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община
Генерал Тошево 2014-2020 г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да публикува документа „Доклад за
междинна оценка на Общински план за развитие на община Генерал Тошево 2014-2020 г.“ на
интернет-страницата на община Генерал Тошево.
3. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево 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 08.06.2017г., протокол №4, т.ІІІ.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 № 4-9
от 08.06.2017 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 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:
Имот, който ще бъде отдаден за безвъзмездно ползване,
съгласно Решение № 4-10/08.05.2014г. на ОбС Генерал Тошево
№
1.

Имот

Площ
кв.м

с.Присад –полумасивна
сграда/кладенец/ в УПИ№ ІІ в кв.4

21

Предназначение
За водовземане

II. 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 08.06.2017г., протокол №4, т.ІІІ.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 № 4-10
от 08.06.2017 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: BG16RFOP001-2.0010158 “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ул."Патриарх
Евтимий" №2, ул."Васил Априлов"6 и ул."Васил Априлов"№27, гр. Генерал Тошево”,
финансиран по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0158-C01/14.10.2016г, по ОПРР 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР
На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Общински съвет при Община Генерал Тошево 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: BG16RFOP001-2.001-0158 “Енергийно

обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ул."Патриарх Евтимий" №2,
ул."Васил Априлов"6 и ул."Васил Априлов"№27, гр. Генерал Тошево”, 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
394 858,61 лева, (триста деветдесет и четири хиляди осемстотин петдесет и осем лева и
шестдесет и една стотинки) от общата стойност на допустимите разходи по проекта в размер на
1 128 167,45 лева /един милион сто двадесет и осем хиляди сто шестдесет и седем лева и
четиридесет и пет 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 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, 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

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 № 4-11
от 08.06.2017 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: „ Енергийно
обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”, № №BG16RFOP0012.001-0090, финансиран по Договор №BG16RFOP001-2.001-0090-C01/10.09.2016г. по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР
На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.15 от Договор
№BG16RFOP001-2.001-0090-C01/10.09.2016г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР,
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: „Енергийно обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево, област Добрич”
№BG16RFOP001-2.001-0090, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, за сумата 842 237.03 лева, (осемстотин четиридесет и
две хиляди двеста тридесет и седем лева и три стотинки)) от общата стойност на допустимите
разходи по проекта в размер на 2 406 391,50 лева /два милиона четиристотин и шест хиляди триста
деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, със срок за предявяване за плащане – до
10.05.2019г., два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора по проекта.
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение,
Приложение E1-IV.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.ІV.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 № 4-12
от 08.06.2017 година
за отпускане на средства на Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ Генерал
Тошево в размер на 2 000 лева

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.24 и ал.2 и чл.54, ал.1 от ЗМСМА и чл.100 ал.1 и ал. 2 ,т.1 и
т.3, от Закона за лечебните заведения,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят средства в размер на 2 000,00 лева /Две хиляди/лв. на
Филиал за спешна медицинска помощ /Бърза помощ/ Генерал Тошево .
2. Средствата да се осигурят от местни приходи на Общинския бюджет и да се отнесат в
дейност 2122 „Общинска администрация”, параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение
на Общинския съвет”
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите законови действия по
изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.ІV.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 № 4-13
от 08.06.2017 година
за актуализация на бюджет 2017г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2017 г. в частта му за
местните приходи в съответствие с Приложение № 1.
Решението е прието - от 15 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, 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 № 4-14
от 08.06.2017 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: BG 16RFOP001-2.0010157 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ж.к. "Александър
Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 4, ул. "Опълченска" № 26, гр. Генерал
Тошево”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.0010157-С01/ 21.10.2016г., по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез ЕФРР
На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да издаде Запис на заповед без
протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство
на регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният
размер на авансовото плащане по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни
сгради, с адрес - ж.к. "Александър Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 4, ул.
"Опълченска" № 26, гр. Генерал Тошево”, № BG16RFOP001-2.001-0157, одобрен за финансиране
по Договор №BG16RFOP001-2.001-0157-C01/21.10.2016г по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие, представляващи 35 % или 448 379,28 лева, (четиристотин четиридесет и осем хиляди
триста седемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки) от общата стойност на допустимите
разходи по проекта в размер на 1 281 083,65 лева /един милион двеста осемдесет и една хиляди
осемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/.
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение –
Приложение Е1 – IV.
3.
Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.ІV.5 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 № 4-15
от 08.06.2017 година
за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в детски градини на територията на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.9б, чл.81 и чл.92 от Закона за местните данъци и такси, чл.3, ал.2, т.3 и т.4, чл.7,
чл.55 и чл.56 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.26 от
Закона за нормативните актове и Протест №231/2017г. на Окръжна прокуратура – Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ИЗМЕНЯ Наредбата за условия и реда за записване, отписване и преместване на деца в
детски градини на територията на община Генерал Тошево, както следва:
НОВО:
Чл.13, ал.2 се отменя
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.V.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 № 4-16
от 08.06.2017 година
за изменение на Наредба 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 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, във връзка с Протест на
Окръжна прокуратура с изх.№265/2017г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ПРИЕМА изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,
такси и услуги на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните
принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на
услуги;
5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата
услуги.
СТАВА:
Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните
принципи:
1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното
качество;
3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
НОВО:
Отменя чл.18, ал.6.
БИЛО:
Чл.55, ал.2, т.6,„Освобождават се от такса собствениците на:
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6. ловни кучета;”
СТАВА:
Чл.55, ал.2, т.6,„Освобождават се от такса собствениците на:
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект.;”
II. 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 08.06.2017г., протокол №4, т.V.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 № 4-17
от 08.06.2017 година
за изменение и допълнение на Наредба 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 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с § 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.57,
ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 45 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и
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. 23. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците
дължат месечни такси, както следва:
- за ОДЗ и ЦДГ – 27,00 лв.
(1) За ползване на млечна кухня родителите или настойниците заплащат такса в
размер на 1,50 лв.на ден.
(2) За деца на родители, отговарящи на условията нас чл. 9 от Правилника за
прилагане Закона за социално подпомагане – 17,00 лв.
(3) (отм. с решение №4-1/08.05.14г.)
(4) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление от пълната такса за деца от
родител, който сам отглежда своето дете (деца), поради вдовство, лишаване от родителски
права на другия родител, което е установено с влязла в сила съдебно решение или поради
неустановен друг родител;

СТАВА:
Чл. 23. (1) За ползване на детска градина родителите или настойниците дължат
месечна такса в размер на 27,00 лв. за всяко дете.
(2) За ползване на млечна кухня родителите или настойниците заплащат такса в
размер на 1,50 лв.на ден.
(3) За деца на родители, отговарящи на условията нас чл. 9 от Правилника за
прилагане Закона за социално подпомагане се дължи такса в размер на 17,00 лв. за всяко
дете.
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(4) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление от пълната такса за деца от
родител, който сам отглежда своето дете (деца), поради вдовство, лишаване от родителски
права на другия родител, което е установено с влязла в сила съдебно решение или поради
неустановен друг родител;
БИЛО:
Чл. 24. (1) Учениците, които ползват общежитие, не заплащат месечна такса
(2) /отм. с реш. №7-22/31.07.15/
СТАВА:
Чл. 24. (1) Учениците, които ползват общежитие, не заплащат месечна такса
(2) За ползването на общежитието в град Генерал Тошево от лица, които не са
ученици в образователни институции на територията на града, същите заплащат такса от 7
лв. на ден.
БИЛО:
Чл. 25. (1) Лицата, които ползват услугите на ДСП заплащат такса за храна в размер на
съответстващата реална издръжка на едно лице за дните на ползваната услуга, съгласно чл. 86 от
ЗМДТ. Лице, сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка
и гледане заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на база „пълни разходи”,
като размера на таксата се калкулира ежемесечно.
СТАВА:
Чл. 25. (1) Лицата, които ползват услугите на Домашен социален патронаж (ДСП)
заплащат такса за храна в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице за дните на
ползваната услуга, съгласно чл. 86 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Лице,
сключило договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане
заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на база „пълни разходи”,
включващи работна заплати и осигуровки на персонала за сметка на работодателя, разходи за
управление и контрол, разходи, имащи отношение към формиране на таксата – абонаментно
обслужване на софтуерен продукт, почистване на мазниноуловилите и други материални
разходи, като размера на таксата се калкулира ежемесечно.
БИЛО:
Чл. 26. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общински бюджет до 10 число, а тези по чл.86- до 25- то
число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
СТАВА:
Чл. 26. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в
съответните заведения и се внасят в общински бюджет до 10 число на съответния месец, с
изключение на тези по чл.25, ал.1, които се събират и внасят до 25- то число на месеца,
следващ месеца, за който се дължат.
БИЛО:
Чл.40. За издаване на данъчна оценка на недвижими имоти се заплаща такса в
размер както следва :
Обикновена – в двуседмичен срок от подаване на искането
За физически и юридически лица - 4 лева
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 10 лева
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СТАВА:
Чл.40. За издаване на данъчна оценка на недвижими имоти се заплаща такса в
размер както следва :
Обикновена – в 5 дневен срок от подаване на искането
За физически и юридически лица - 4 лева
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 10 лева
БИЛО:
Чл.41. За издаване на удостоверение по декларирани данни :
Обикновена – до 10 работни дни
За физически и юридически лица - 3 лева
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 7,50 лева
СТАВА:
Чл.41. За издаване на удостоверение по декларирани данни:
Обикновена – до 7 дни от подаване на искането
За физически и юридически лица - 3 лева
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 7,50 лева
БИЛО:
чл. 42. За платен данък наследство се заплаща:
Обикновена – до 10 работни дни
За физически и юридически лица – 1 лв.
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица – 3 лв.
СТАВА:
чл. 42. За издаване на удостверение за платен данък върху наследствата се заплаща:
Обикновена – до 7 дни от подаване на искането
За физически и юридически лица – 1 лв.
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица – 3 лв.
БИЛО:
чл. 43. За издаване на служебна бележка за МПС / дубликат на квитанция/
Обикновена – до 10 работни дни
За физически и юридически лица - 2,00
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 5,00 лева
СТАВА:
чл. 43. За издаване на служебна бележка за МПС / дубликат на квитанция/
Обикновена – до 7 дни от подаване на искането
За физически и юридически лица - 2,00
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 5,00 лева
БИЛО:
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чл. 44. За заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ се заплаща :
Обикновена – до 10 работни дни
За физически и юридически лица - 3,00
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 7,50 лева
СТАВА:
чл. 44. За заверено копие от данъчна декларация по ЗМДТ се заплаща :
Обикновена – до 7 дни от подаване на искането
За физически и юридически лица - 3,00
Бърза – до 1 работен ден
За физически и юридически лица - 7,50 лева
БИЛО:
Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях
№20, точка III-2:

Сгради и съоръжения на енергетиката /ветрогенератори/:

2% от строителната
стойност на обекта, но
не по-малко от 25 000лв.
за генератор

СТАВА:
Приложение №1 Списък с видовете услуги и цените към тях
№20, точка III-2:
Сгради и съоръжения на енергетиката /ветрогенератори/:

5000 лв. за генератор

НОВО:
В Приложение №1: Списък с видовете услуги и цени за тях се създава нова Точка 23а
със следното съдържание:
Услуга с автовишка

25 лв./час

НОВО:
Точка 42 – Други видове услуги от Приложение №1: Списък с видовете услуги и цени
за тях се отменя изцяло.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.V.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 № 4-18
от 08.06.2017 година
за приемане на Наредба за списването, отпечатването и разпространението на
общински вестник „Добруджански глас”
На основание чл.21, ал.1., т.23 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 Наредба за списването, отпечатването и разпространението на общински вестник
„Добруджански глас”.
II. 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 08.06.2017г., протокол №4, т.V.4 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 № 4-19
от 08.06.2017 година
за провеждане на редовно Общо събрание на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Добрич” АД
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.220 и чл.221, ал.1, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 от Търговския закон и във връзка
с Покана № РД-01-09-6157/26.05.2017г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. УПЪЛНОМОЩАВА д-р Катюша Димитрова да вземе участие в редовното заседание на
Общо събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД, което ще се
проведе на 13.06.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул.
„Панайот Хитов” №24.
2. УПЪЛНОМОЩАВА д-р Катюша Димитрова да гласува по представения дневен ред по
съвест и вътрешно убеждение, защитавайки интересите на Община Генерал Тошево като акционер
в „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич” АД.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 08.06.2017г., протокол №4, т.V.5 от дневния ред и е
подпечатано с печата на общинския съвет.
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