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 № 8-1
от 05.11.2018 година
за утвърждаване на списък на педагогическия персонал в училища и детски градини на
територията на община Генерал Тошево и определяне на заплащане на транспортни разходи
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл.2, чл.11 и чл.12 от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. УТВЪРЖДАВА списък на педагогическия персонал в училищата и детските градини и
определя заплащане на транспортни разходи за учебната 2018 – 2019 г. в размер на 100% от
стойността на реално извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти
за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
1.
Диана Георгиева Добрева – учител.
2.
Веселина Иванова Куцарова – учител.
3.
Николета Георгиева Иванова – учител.
4.
Велка Добрева Николова – учител.
5.
Детелина Илиева Георгиева – учител.
6.
Пенка Василева Терзиева - учител.
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
7.
Недка Йовчева Василева – зам. – директор.
8.
Дарина Ангелова Андонова – учител.
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
1. Златка Георгиева Петкова – възпитател НЕОО.
2. Нурсен Юмер Сали – учител.
3. Славина Иванова Стефанова – учител.
4. Иванка Михалева Петрова – учител.
5. Милена Иванова Минчева – учител.
6. Геновева Дичева Великова – учител.
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
1.
Стоянка Георгиева Георгиева – възпитател ПЕОО .
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
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ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
1. Татяна Йорданова Йорданова – учител.
2. Десислава Кирилова Баева – учител.
3. Ивелина Иванова Топалова – учител.
4. Венета Недялкова Новакова-Стамова – учител.
5. Мария Дянкова Димитрова – учител.
6. Марияна Хинева Костадинова – учител.
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно
1. Тодорка Стоянова Стефанова - директор .
2. Златина Стоянова Чернева – възпитател.
3. Галя Тодорова Димитрова - учител.
4. Нели Йорданова Христова – възпитател.
По маршрут: Ген.Тошево– Кардам и обратно
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
1. Биляна Георгиева Тонева – директор.
2. Мария Радушева Йорданова – учител.
3. Феличия Илиева Найденова – учител.
4. Дойчо Панайотов Дойчев – учител.
5. Димка Красимирова Христова –учител.
6. Мирослава Димитрова Григорова – учител.
7. Галина Рачева Иванова – учител.
По маршрут: Добрич – Красен и обратно
1. Стоянка Тодорова Стоянова- учител.
2. Даниела Тончева Стоева – учител.
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
1. Стоянка Димитрова Стойкова – директор.
2. Дияна Иванова Чалъкова – учител.
3. Валентина Николова Анастасова – учител.
4. Милослава Стефанова Георгиева – учител.
5. Боряна Неделчева Бончева – учител.
6. Людмила Трифонова Стаева – учител.
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно
1. Антоанета Димитрова Йовчева – учител.
2. Елена Димитрова Иванова – учител.
3. Величка Николова Желязкова – учител.
По маршрут: Ген.Тошево – Преселенци и обратно
ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
1. Антоанета Петкова Владева – учител.
2. Оксана Викторовна Иванова – учител.
3. Искрен Костадинов Костадинов – учител.
4. Георги Стоев Георгиев – учител.
5. Георги Йорданов Колев - учител
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно
1.
2.
3.
4.

Миглена Йорданова Радева – учител.
Весела Маринова Иванова – възпитател.
Костадинка Желева Новакова – учител.
Хазиме Саами Ферадова – възпитател.
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По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно
ДГ „Първи юни” гр. Генерал Тошево
1.
Даниела Титева Иванова – учител.
По маршрут: с.Кардам – Генерал Тошево и обратно
ДГ с. Кардам
1.
Янка Станчева Михайлова – директор.
2.
Жулиета Стоянова Великова – учител.
По маршрут: Генерал Тошево – Кардам и обратно
ДГ с. Василево
1.
Дияна Калчева Петрова – директор.
По маршрут: Добрич – Василево и обратно
2.
Пепа Стоянова Стивънсън – учител.
По маршрут: Преселенци - Василево и обратно
ДГ с. Преселенци
1. Радослава Стойкова Петрова – директор.
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и обратно
2. Геновева Атанасова Илиева – учител.
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно
ДГ с. Красен
1.
Иванка Димитрова Кючукова – директор.
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно
2.
Кремена Александрова Димитрова – учител.
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно
ІІ. УТВЪРЖДАВА списък на педагогическия персонал, работещ в училища и детски
градини, който пътува с лични превозни средства от местоживеене до месторабота и обратно и
чийто разходи подлежат на възстановяване, както следва:
Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
1.
Красимира Янкова Великова– възпитател ПЕОО.
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
1. Недка Йовчева Василева – зам.-директор.
2. Дарина Ангелова Андонова – учител.
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно
1.
Диана Георгиева Добрева – учител.
2.
Николета Георгиева Иванова – учител.
3.
Детелина Илиева Георгиева – учител.
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
ДГ с. Пчеларово
1. Живка Атанасова Стоянова – директор.
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По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно
ДГ с.Красен
4.
Кремена Александрова Димитрова – учител.
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно
2. Иванка Димитрова Кючукова – директор.
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно
ДГ с.Люляково
1. Маргарита Момчилова Георгиева – учител.
По маршрут: Генерал Тошево – Люляково и обратно
ЦРД гр.Генерал Тошево
1. Миглена Евгениева Георгиева – преподавател танцово изкуство.
2. Павлета Димова Петрова – преподавател танцово изкуство.
3. Стоян Петров Стоянов – преподавател танцово изкуство.
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-2
от 05.11.2018 година
за приемане на Правилник за устройство и дейността на Исторически музей – Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.2 т.4 от Закона за културното наследство,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Правилник за устройство и дейността на Исторически музей – Генерал Тошево.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-3
от 05.11.2018 година
за предложение за удостояване със звание и отличителен знак „Почетен гражданин на
град Генерал Тошево“

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

1. Удостоява г-жа Константина Тодорова Петкова от с.Пчеларово, общ. Генерал Тошево с
отличителен знак и званието „Почетен гражданин на град Генерал Тошево“.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.І.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-4
от 05.11.2018 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за неотдадени на
проведени тръжни процедури за стопанската 2018-2019 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, и чл.76 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за 5
стопански години, считано от 2018-2019г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, както
следва:

землище

№ на
имота по
КВС- стар

Балканци
Бежаново
Изворово
Калина
Калина
Кардам
Конаре
Красен
Лозница
Лозница
Лозница
Малина
Огражден
Росица
Росица
Сноп
Сноп
Сноп
Сърнино

ПИ 000077
ПИ 028002
ПИ 126012
ПИ 124004
ПИ 125001
ПИ 140015
ПИ 000073
ПИ 000110
ПИ 041042
ПИ 060038
ПИ 000014
ПИ 000076
ПИ 070002
ПИ 000057
ПИ 164006
ПИ 018193
ПИ 025014
ПИ 028001
ПИ 013001

№ на имота
Площ
по
категория
НТП
на ПИ
кадастърдка
нов
02484.21.77
ІІІ
нива
12.127
03157.28.2
Х
нива
147.752
32467.126.12
ІІІ
нива
7.504
35393.124.4
ІІІ
нива
14.375
35393.125.1
ІІІ
нива
60.162
36467.140.15
ІV
нива
9.317
38217.12.168
ІІІ
нива-част
15.000
39534.118.72
V
нива
10.808
44179.41.42
ІІІ
чит.нива
50.000
44179.60.38
ІІІ
нива
35.000
44179.9.36
VІ
нива
11.541
46351.75.76
ІІІ
б.торище
19.073
53391.70.2
ІІІ
зел.градина 11.549
63094.58.18
ІІІ
нива
52.000
63094.164.6
ІІІ
нива
10.000
67756.18.193
ІV
нива
9.823
67756.25.14
ІІІ
нива
14.211
67756.28.1
ІІІ
уч.нива
67.541
70634.13.1
ІІІ
нива
10.531
568.314
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2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия – правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за отдаване
под наем на имотите по т.1
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-5
от 05.11.2018 година
за предоставяне на имоти-полски пътища, включени в заповеди по чл.37в, ал.4 и ал.16
от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37в, ал.4 и ал.16 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл.75б, ал.2 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на общински имоти, представляващи полски пътища,
включени в Заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция „Земеделие” гр.Добрич, за
отдаване под наем на ползващите ги лица за стопанската 2018-2019 година, по цена в размер на
средно годишно рентно плащане за съответното землище на територията на Община Генерал
Тошево, определена от Областна дирекция „Земеделие” гр.Добрич, както следва:
ЗЕМЛИЩА
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО
Ал. Стамболийски
Балканци
Бежаново
Василево
Великово
Вичово
Ген. Тошево
Горица
Градини
Дъбовик
Житен
Зограф
Изворово
Йовково
Калина
Капиново

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ
Ниви /лв/дка/
57.00
59.00
60.00
61.00
65.00
62.00
62.00
59.00
70.00
63.00
62.00
59.00
62.00
61.00
64.00
61.00
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Кардам
Конаре
Краище
Красен
Лозница
Люляково
Малина
Огражден
Петлешково
Писарово
Пленимир
Преселенци
Присад
Пчеларово
Равнец
Рогозина
Росен
Росица
Сираково
Сноп
Снягово
Спасово
Средина
Сърнино
Узово
Чернооково

59.00
59.00
62.00
61.00
73.00
58.00
61.00
61.00
64.00
65.00
66.00
62.00
61.00
59.00
61.00
60.00
62.00
69.00
58.00
62.00
61.00
55.00
61.00
59.00
61.00
59.00

2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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 № 8-6
от 05.11.2018 година
за закупуване на абонаментни карти за пътуване по междуселищниавтобусни линии
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. ИЗМЕНЯ Приложение №19 по Решение№2-2 от 15.02.2018г. на Общински съвет
Генерал Тошево, както следва:

Населени места

Брой
карти

Ал.Стамболийски
Балканци
Бежаново
Василево
Великово
Вичево
Горица
Градини
Дъбовик
Житен
Зограф
Изворово
Йовково
Калина
Кардам
Конаре
Красен
Къпиново
Лозница
Люляково
Малина
Петлешково
Писарово
Пленимир

1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
4
1
3
1
1
3
1
1
1
1
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Преселенци
Присад
Пчеларово
Равнец
Рогозина
Росен
Росица
Сираково
Сноп
Снягово
сп. Пастир
Спасово
Средина
Сърнено
Узово
Чернооково

3
2
3
1
1
1
3
1
1
1
2
4
1
1
1
1

Общ брой:

63.00

II. Закупените абонаментни карти могат са се използват от лица, които са навършили
възраст за прослужено време и стаж или лица с трайно намалена работоспособност.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-7
от 05.11.2018 година
за даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Вътрешно преустройство на част от
първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за
изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево,
Община Генерал Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Стратегията за
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по
ПРСР 2014-2020
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и
съгласно Условията за кандидатстване за финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие на Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Вътрешно преустройство на част от първия
етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на
център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал
Тошево“, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
2. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Вътрешно преустройство на
част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за
изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево,
Община Генерал Тошево“, съответстват на Приоритетите от Плана за развитие на община
Генерал Тошево за 2014-2020 г.;
3. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно Закона,
действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-8
от 05.11.2018 година
за учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху общинска земя

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.37, ал.1 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 2018г., както следва:
Учредяване право на строеж
№
Имот
1.

гр.Генерал Тошево –
част от УПИ №I-553 в кв.61

Площ
кв.м

Описание

50

Жилищно предназначение

Очаквани приходи – 1 000 (хиляда) лв.
ІІ. ДАВА съгласие да се учреди право на строеж, чрез търг с явно наддаване, за
изграждане на гараж върху петно с площ 50.00 кв.м., представляващо част от УПИ №I-553, кв.61
по плана на гр.Генерал Тошево, целият с площ 1 400 кв.м. – частна общинска собственост,
съгласно АОС №57/18.09.1997г., вписан на 22.06.2005г. под №30, том VII, вх.рег.№3464 в Служба
по вписванията – Генерал Тошево.
III. Продажбата на имота по т.ІІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер 1 000
(хиляда) лв., върху която се начислява ДДС, определена от оценител на имоти, вписан в
публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за учредяване право на строеж.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-9
от 05.11.2018 година
за продажба на имот – общинска собственост на собственика на законно построена
върху него сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8,ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с искане с вх.№АО-02-19-8529/17.07.2018г. от „Тони-Ники 09“ ЕООД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І.ПРИЕМА допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018г., както следва:
Продажба на имот
№

Имот

Площ
кв.м
64.00

Описание

с.Люляково – общинска земя (петно №1),
Нежилищно предназначение
включена в УПИ №II в кв.20
2. с.Люляково – общинска земя (петно №2), 64.00
Нежилищно предназначение
включена в УПИ №II в кв.20
Очаквани приходи по т.1 – 318.00 (триста и осемнадесет) лв.
Очаквани приходи по т.2 – 318.00 (триста и осемнадесет) лв.
1.

ОБЩО: 636 (шестстотин тридесет и шест) лв.
ІІ. ДАВА съгласие за продажба на „Тони-Ники 09“ ЕООД, с ЕИК 200855133, със
седалище и адрес на управление: обл.Добрич, общ.Генерал Тошево, с.Люляково, ул.“Осма“ №6,
представлявано от Петя Николова Костадинова, с ЕГН 7605137958, живуща в с.Люляково,
общ.Генерал Тошево, на следните недвижими имоти:
1. общинска земя с площ от 64 кв.м., представляваща петно №1, включено в УПИ №II в
кв.20 по ПУП на с.Люляково, общ. Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост,
съгласно АОС №182/16.09.1999г., вписан под №52, том V, вх. рег №2758, вписан на 09.05.2005г. в
СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: ОК16-ОК 46-ОК58, УПИ № III252,УПИ№ ХIХ-251, УПИ№ I-озел.
2. общинска земя с площ от 64 кв.м., представляваща петно №2, включена в УПИ №II в
кв.20 по ПУП на с.Люляково, общ. Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост,
съгласно АОС №182/16.09.1999г., вписан под №52, том V, вх. рег №2758, вписан на 09.05.2005г. в
СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: ОК16-ОК 46-ОК58, УПИ № III252,УПИ№ ХIХ-251, УПИ№ I-озел.
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„Тони-Ники 09“ ЕООД е собственик на търговски обект, изграден въз основа отстъпено
право на строеж, съгласно Договор №241/02.08.2002г. и Договор №242/02.08.2002г. за
учредяване право на строеж върху общинска земя. Посоченият обект е законно построен,
съгласно Удостоверение №014/22.12.2003г. за въвеждане в експлоатация на строеж.
ІІІ. Продажбата на имотите по т.ІІ 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 318.00 (триста и осемнадесет) лв. – за петно №1 и 318.00 (триста и
осемнадесет) лв. – за петно №2, върху която се начислява ДДС и която не е по-ниска от данъчната
оценка – 133.60 лв. (сто тридесет и три лева и шестдесет стотинки) – за петно №1 и 133.60 лв. (сто
тридесет и три лева и шестдесет стотинки) – за петно №2.
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за продажба на общинските имоти.

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.4 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-10
от 05.11.2018 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,
чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Генерал Тошево и във връзка с искания с вх.№УОС-01-15-10322/27.08.2018г. и
№УОС-01-15-10323/27.08.2018г. от Татияна Николаевна Меркулова, чрез пълномощник Иван Ганчев
Пенев,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
№
Имот
1.

с.Къпиново – УПИ №X-9 в кв.4

Площ
кв.м
510

2.

с.Къпиново – УПИ №XI-9 в кв.4

480

Описание
Жилищно предназначение
Жилищно предназначение

Очаквани приходи по т.1 – 1 173.00 лв.
Очаквани приходи по т.2 – 1 104.00 лв.
ОБЩО: 2 277.00 лв.
ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Татияна Николаевна Меркулова, с ЕГН:7710218092, с адрес: с.Къпиново, ул.“Първа“ №86, чрез
пълномощник Иван Ганчев Пенев, съгласно пълномощно с рег.№2065/26.07.2018г. на нотариус в
район РС Генерал Тошево с рег.№313 на Нотариалната камара, чрез продажба частта на
общината на Татияна Николаевна Меркулова, представляваща Дворно място с площ 510 кв.м.
или 0.5426 ид.ч. от УПИ №X-9, целият с площ 940 кв.м., находящо се в кв.4 по ПУП на
с.Къпиново, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС
№4273/06.08.2018г.,
вписан
в
Служба
по
вписвания
гр.Генерал
Тошево,
с
вх.рег.№2316/09.08.2018г., акт №101, том V, при граници и съседи: улица ОК 21, УПИ №ХIII-10,
УПИ №ХII-10, УПИ №IX-9 и УПИ №XI-9.
III. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Татияна Николаевна Меркулова, с ЕГН:7710218092, с адрес: с.Къпиново, ул.“Първа“ №86, чрез
пълномощник Иван Ганчев Пенев, съгласно пълномощно с рег.№2065/26.07.2018г. на нотариус в
район РС Генерал Тошево с рег.№313 на Нотариалната камара, чрез продажба частта на
общината на Татияна Николаевна Меркулова, представляваща Дворно място с площ 480 кв.м.
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ISO 14001 -Система за управление на околната среда

или 0.5275 ид.ч. от УПИ №XI-9, целият с площ 910 кв.м., находящо се в кв.4 по ПУП на
с.Къпиново, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС
№4274/06.08.2018г.,
вписан
в
Служба
по
вписвания
гр.Генерал
Тошево,
с
вх.рег.№2317/09.08.2018г., акт №102, том IV, при граници и съседи: улица ОК 21, УПИ №Х-9,
УПИ №IХ-9, УПИ №VI-8 и УПИ №VIII-8.
IV. Продажбата на имотa по т.IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 1 173.00
(хиляда сто седемдесет и три) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния
регистър на Камарата на независимите оценители в България.
V. Продажбата на имотa по т.IIІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 1 104.00
(хиляда сто и четири) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
VI. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договори за продажба на общинските имоти.

Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.5 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-11
от 05.11.2018 година
за продажба на имот – общинска собственост на собственика на законно построена
върху него сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във
връзка с искане с вх.№УОС-01-15-9115/30.07.2018г. от Димитър Тодоров Димитров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І.ПРИЕМА допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018г., както следва:
Продажба на имот
№
Имот
1.

С. Спасово – УПИ №VIII -84 в кв.76

Площ
кв.м
1 010.00

Описание
Жилищно предназначение

Очаквани приходи: 2 525.00лв.
ІІ. ДАВА съгласие за продажба на Димитър Тодоров Димитров с ЕГН 8206237943, с адрес:
гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ж.к.“Строител“ №68, вх.А, ап.2, на следния недвижим имот:
Дворно място с площ от 1 010 (хиляда и десет) кв.м, съставляващо УПИ №VIII-84 (осми за
имот с планоснимачен номер осемдесет и четвърти) в кв.76 (седемдесет и шести) по ПУП на
с.Спасово, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС
№4276/11.09.2018г., вх. рег. №2673, акт 31, том V, вписан на 12.09.2018г. в СВ Генерал Тошево при
АВ София, при граници и съседи: Общ.терен, УПИ №IX-85, улица ОК 13 – ОК 12 и УПИ №VII-83.
IІІ. Продажбата на имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 2 525.00 (две
хиляди петстотин двадесет и пет ) лв., върху която се начислява ДДС, определена от оценител на
имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за продажба на общински имот.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.6 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-12
от 05.11.2018 година
за изменение на Решение №7-10/31.07.2015г. на Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.54 ал.1 от Закона за държавната
собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. Изменя описания в Решение №7-10 от 31.07.2015г. на Общински съвет Генерал Тошево,
недвижим имот, както следва:
Земя с площ 6 487кв.м., представляваща поземлен имот №14711.501.2118 (номер по предходен
план 5010369, парцел: УПИ№ХХІ-2116 в кв.14,УПИ№V-2116 и УПИ№VІ-2116 в кв.38), по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Генерал Тошево, област Добрич и построените в
този поземлен имот сгради с идентификатори: №14711.501.2118.1 „Метален навес“ със застроена
площ 915 кв.м., на един етаж и №14711.501.2118.2 „Младежка база“ със застроена площ 198кв.м. на
два етажа.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия с оглед придобиването в собственост на посочения недвижим имот.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.7 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-13
от 05.11.2018 година
за отнемане на предоставено право на ползване на имоти, общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 ал.1 и чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. ПРЕКРАТЯВА право на ползване, предоставено на Народно читалище „Съединение1943“ със седалище и адрес на управление: с.Изворово,община Генерал Тошево,
Булстат:000843732, представлявано от Атанаска Славова Георгиева - председател на читалищното
настоятелство, върху недвижими имоти- общинска собственост, както следва:
1. Масивна сграда – читалище със застроена площ от 353 кв.м. построена в дворно място с
площ 2 120кв.м., находяща се в УПИ №II, кв.18 по плана на село Изворово/Горен Извор/ – публична
общинска собственост, съгласно АОС №1815/05.10.2005г., вписан в ГТРС под №43, том ХІ
вх.рег.№5223 от 13.10.2005г.
2. Масивна сграда – читалище със застроена площ от 252кв.м. построена в дворно място с
площ 2380кв.м., находяща се в УПИ №ХV, кв.7 по плана на село Изворово /Добромирци/ публична общинска собственост, съгласно АОС №907/09.06.2004г., вписан в ГТРС под №175, том
ІV, вх.№2249 от 21.06.2004г.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 2 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.8 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-14
от 05.11.2018 година
за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за разкриване на
социална услуга
На основание чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 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 2018г., както следва:
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост
Имот
Площ
Описание
кв.м
1. с.Василево –
Масивна двуетажна сграда и
1 396
За социални дейности
дворно място, представляващи УПИ №I-училище 9 100
в кв.20А, съгласно АОС №743/08.01.2004г.,
вписан под №37 ,том II, вх.регистър №636 от
11.02.2005г.

№

Очаквани приходи – 1 153.00 лв./ месец
ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс по оферти за
отдаване под наем на следният недвижим имот - публична общинска собственост:
№

Имот

1. с.Василево –
Масивна двуетажна сграда и
дворно място, представляващи УПИ №I-училище в кв.20А, съгласно АОС
№743/08.01.2004г., вписан под №37 ,том II, вх.регистър №636 от
11.02.2005г.

Площ
кв.м
1 396
9 100

III. Условия за провеждане на конкурса:
1.Предмет на конкурса: отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, за
разкриване на Дом за стари хора;
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2.Участие в конкурса мога да вземат следните лица: физически или юридически лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както
и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;
3.Срок за ползване на имота – 10 (десет) години;
4.Гратисен период за плащане на наема – 2 (две) години, считано от датата на сключване на
договора за наем;
5.Начална конкурсна наемна цена – 1 153.00 (хиляда сто петдесет и три) лв. на месец, върху
която се начислява ДДС;
Участникът в конкурса представя комплексна инвестиционна програма, която обхваща реконструкция на сградата, срокове, брой работни места за специалисти и общи длъжности, брой
обитатели, организация за културни и спортни дейности и други.
IV. Задължения на наемателя:
1.Да извърши реконструкция на сградата, в срок от 24 месеца от сключване на договора за
наем.
2.Да разкрие и поддържа – минимум 5(пет) работни места;
3.Да осигури минимум 10 (десет) места за обитателите на Дома.
4.Да регистрира обекта, съгласно Закона за социалното подпомагане.
5.Да подсигури необходимото за дома обзавеждане и оборудване на стаите за настаняване,
кухните, пералните помещения, местата за хранене, медицински сектори, кътовете за културни,
спортни дейности и развлечения.
6.Да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на договора.
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за отдаване под наем на общинско имущество.
Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.9 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-15
от 05.11.2018 година
за създаване на общинско предприятие по проект „Нови възможности за заетост в зелената
система и благоустройството на община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.52 и 53 от Закона за общинскта собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. СЪЗДАВА общинско социално предприятие с наименование „Озеленяване и
благоустройство“ гр. Генерал Тошево, финансирано по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „ Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното
включване“,
процедура
BG05M9OP001-2.010
„Развитие
на
социалното
предприемачество“, проектно предложение „Нови възможности за заетост в зелената система и
благоустройването на община Генерал Тошево“.
2. ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие
„ Озеленяване и благоустройство“ в Община Генерал Тошево, съгласно Приложение №1,
неразделна част от докладната записка.
3. ОПРЕДЕЛЯ численост на персонала на предприятието до 22 лица.
4. ОПРЕДЕЛЯ предмета на дейност на общинското социално предприятие: поддръжка,
косене и оформяне на зелените площи, затревяване, засаждане на цветни лехи в паркове и градинки,
поддържане на детски спортни площадки, прочистване на дерета, поддръжка на гробищни паркове,
чистене на сняг и опесъчаване на тротоари и алеи, пролетно почистване, резитба на клонове и
почистване на есенни листа, метене на улици и тротоари, ремонт и поддръжка на общински имоти,
общински пътища, улични настилки, алеи и тротоари.
5. ОПРЕДЕЛЯ Директора на общинското социално предприятие с наименование
„Озеленяване и благоустройство“ гр. Генерал Тошево за второстепенен разпоредител с бюджет.
6. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІІІ.10 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 № 8-16
от 05.11.2018 година
за бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода 2019–2021 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:

1. Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за периода
2019 – 2021 г. съгласно Приложение №1.
Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-17
от 05.11.2018 година
за актуализация на бюджет 2018 г. на Община Генерал Тошево в частта на собствените
средства на капиталовите разходи за 2018 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. ДАВА съгласие да бъде извършена актуализация в разходната част на местни дейности по
капиталовата програма за 2018 г. за сметка на §0098 Резерв в размер на 15 000 лв. Средствата да
бъдат отразени във функция III “Образование”, дейност 322 “Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §5203 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” в
размер на 7 500 лв. и дейност 332 “Общежития”, §5203 “Придобиване на друго оборудване, машини
и съоръжения” в размер на 7 500 лв.
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-18
от 05.11.2018 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект: “Нови възможности за заетост в
зелената система и благоустройство на община Генерал Тошево”, финансиран по Договор за
БФП № BG05M9OP001-2.010-0306-C01/08.06.2018г, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

На основание чл. 21 ал.1 т.10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 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 труда и
социалната политика, платим по предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: BG05M9OP0012.010-0306-C01 “Нови възможности за заетост в зелената система и благоустройство на
община Генерал Тошево”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
представляващи 40 % или 79 936,64 лева, (седемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и шест
лева и шестдесет и четири стотинки) от общата стойност на допустимите разходи по проекта в
размер на 199 841,60 лева (сто деветдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и
шестдесет стотинки).
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 2 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІV.4 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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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 № 8-19
от 05.11.2018 година
за осигуряване на безлихвени заеми в размер до 119 904,96 лева на Общинско социално
предприятие „Озеленяване и благоустройство” в община Генерал Тошево за изпълнение на
административни дейности и текущи разходи по договор № BG05M90P001-2.010-0306-C01 от
08.06.2018 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отпуска безлихвени заеми в размер до 119 904,96 лева на Общинско социално
предприятие „Озеленяване и благоустройство“ в община Генерал Тошево за изпълнение на
административни дейности и текущи разходи по договор № BG05M9OP001-2.010-0306-C01 от
08.06.2018 г., по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
2. Предоставените заемообразно средства на Общинско социално предприятие „Озеленяване
и благоустройство“ в община Генерал Тошево да се отчитат като временен заем по § 76-00
„Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 2 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-20
от 05.11.2018 година
за осигуряване на средства за изпълнението на проект: „Повишаване на енергийната
ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов"
№18, ул. „Трети март“ № 8А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил
Априлов" № 2, ул. "Трети март" № 10“, в гр. Генерал Тошево“, подаден за
финансиране по ОПРР 2014-2020

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10, т.23 чл.59 и чл.61 от ЗМСМА и съгласно Насоките за
кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Поема ангажимент за осигуряване на необходимия собствен ресурс, в размер на
26 423,11лв с ДДС, за изпълнението на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в
обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов" №18, ул. „Трети март“
№ 8А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 2, ул. "Трети март"
№ 10“, в гр. Генерал Тошево“.

2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона, действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.ІV.6 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-21
от 05.11.2018 година
за приемане на отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Генерал Тошево за първото
шестмесечие на 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от
самоуправление и местната администрация,

Закона за местното

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет Генерал Тошево за първото
шестмесечие на 2018 година.

Решението е прието - от 16 гласували – с 9 „за”, 5 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.V.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 8-22
от 05.11.2018 година
за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда
за проверка на декларации и за установяване на конфликт на
на интереси в Общински съвет Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.23 От ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Генерал Тошево, съгласно текста,
приложен към настоящото решение и неразделна част от него.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и председателя и
членовете на постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
както и на служителя в звеното по чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.
Решението е прието - от 16 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 05.11.2018г., протокол №8, т.V.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
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