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РЕШЕНИЕ № 9-1 

 
от 20.12.2018 година 

 

за изплащане на транспортните разходи на работещите в училищата и детските 

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, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

чл.2 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, Решение №8-1/05.11.2018 г. на Общински съвет 

Генерал Тошево, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Допълва свое решение №8–1   от 05.11.2018 г., както следва: 

І. Добавя към утвърдения 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: 

 

ДГ  с.Василево 

Пепа Стоянова Стивънсън – учител  

По маршрут : Преселенци - Василево и обратно 

 

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца 

Иванка Недялкова Деветакова – логопед 

По маршрут : Добрич – Генерал Тошево и обратно 

 

ІІ. Добавя към 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: 

 

ДГ „Първи юни“ гр.Генерал Тошево 

Даниела Титева Иванова– учител 

По маршрут : с.Кардам– Генерал Тошево и обратно 

 

ДГ с.Присад 

Йорданка Добрева Вълкова - директор 

По маршрут: Генерал Тошево – с.Присад и обратно 

 

ОУ „Христо Ботев” с.Кардам 
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Тодорка Стоянова Стефанова– директор 

По маршрут : Генерал Тошево – с.Кардам и обратно 

 

Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.  

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-2 

 
от 20.12.2018 година 

 

за утвърждаване на списък на медицинския персонал в училищата и детските градини и 

определяне на заплащане на транспортни разходи 
 

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

администрация, чл.39 от Постановление на Министерски съвет № 332/22.12.2017 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2017г. и чл.56, ал.1, т.8 от Закона за 

предучилищното и училищно образование,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

I. УТВЪРЖДАВА списък на медицинския персонал в училищата и детските градини на 

територията на Община Генерал Тошево 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: 

1. Елена Драгнева – мед. сестра в ОУ „Хр.Смирненски”, ОУ „В.Левски” с.Преселенци и ДГ 

с.Преселенци по маршрут: 

Ген.Тошево – Преселенци – Ген.Тошево 

 

2. Катя Костадинова – мед. сестра в СУ „Н. Й. Вапцаров” и ДГ с. Василево по маршрут: 

Ген.Тошево – Василево – Ген.Тошево 

 

3. Марийка Стефанова Колева – мед.сестра в ОУ „Й.Йовков” с.Спасово и ДГ с.Спасово по 

маршрут: 

Ген.Тошево – Спасово – Ген.Тошево; 

 

4. Мария Желева Чимширова – мед.сестра в ДГ с.Присад  и ДГ с.Люляково по маршрут: 

Генерал Тошево – Присад – Генерал Тошево 

Генерал Тошево – Люляково – Генерал Тошево 

Генерал Тошево – Пчеларово – Генерал Тошево 

 

5. Емине Раифова Салиева – мед.сестра в яслена група при ДГ „Пролет” гр.Генерал Тошево по 

маршрут: 

Йовково - Ген.Тошево –Йовково; 

 

6. Надежда Златева – мед.сестра в ОУ „Й.Йовков” с.Красен, ДГ с.Красен и ПГЗ „Т.Рачински” 

по маршрут: 

Генерал Тошево – Красен – Генерал Тошево. 
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7.  Димитринка Стоянова Христова – мед.сестра в ОУ с.Кардам, ДГ с.Кардам и ДГ „Радост” по 

маршрут: 

Кардам – Генерал Тошево – с.Кардам 

 

II. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи съгласно закона 

действия.  

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-3 

 
от 20.12.2018 година 

 

за изменение и допълнение в Наредбата 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 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: 

 

І. 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.  

 

Чл. 23. (11)(изм. с решение №4-1/08.05.14г.)(изм. с решение №1-2/16.02.15гРодителите или 

настойниците на децата в подготвителни групи към детските градини не заплащат такси за 

подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас, но заплащат 

стойността на консумираната храна. 

 

СТАВА: 

Чл. 23. (1) За ползване на  детска градина родителите или настойниците дължат месечна 

такса в размер на 27,00 лв.  

Чл. 23. (11)(изм. с решение №4-1/08.05.14г.)(изм. с решение №1-2/16.02.15гРодителите или 

настойниците на децата в подготвителни групи към детските градини не заплащат такси за 

подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас, но заплащат 

стойността на консумираната храна, но не повече от 1,50 лв. на храноден. 

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

закона действия. 

  

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.І.3 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-4 

 
от 20.12.2018 година 

 

за приемане на програма за развитие на туризма на територията на община Генерал 

Тошево 

 
 

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

администрация и чл.11 ал.1 от Закона за туризма,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. ПРИЕМА   Програма  за развитие на туризма в на община Генерал Тошево 2019-2021г., 

съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящо решение. 

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

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.І.4 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-5 

 
от 20.12.2018 година 

 

за актуализация на Програмата за опазване на околната среда на територията на 

Община Генерал Тошево в частта т.8. План за екологично действие /план за опазване на 

околната среда/ на община Генерал Тошево 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.4 и 5 от Закона за опазване 

на околната среда,   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Приема актуализиране на Програма за опазване на околната среда на територията на 

Община Генерал Тошево в частта т.8. План за екологично действие /план за опазване на околната 

среда/ на община Генерал Тошево.  

2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона 

действия. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-6 

 
от 20.12.2018 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 искание с  вх.№УОС-01-15-13855/21.11.2018г. от „СЛАВОВ–РОСИЦА“ ЕООД,  

 

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 Площ 

кв.м 

Описание 

1.  с.Росица – пл.№ 475 в  УПИ №VII-474 

в кв.80 

    670 Жилищно предназначение 

Очаквани приходи по т.1 – 1 675.00 лв. 

   

ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и „СЛАВОВ–

РОСИЦА“ ЕООД с ЕИК 203889044, със седалище и адрес на управление с. Росица, община Генерал Тошево, 

област Добрич, представлявано от Недялко Тодоров Славов, чрез продажба частта на общината на 

„СЛАВОВ –РОСИЦА“ ЕООД, а именно: Дворно място, представляващо пл. №475 (четиристотин седемдесет 

и пети), с площ 670 (шестстотин и седемдесет) кв.м или 0.4012 ид.ч. от УПИ №VII-474 (седми за пл. номер 

четиристотин седемдесет и четири), целият с площ 1 670 кв.м., находящо се в кв.80( осемдесети) по ПУП на 

с.Росица, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС 

№4282/26.11.2018г., вписан в Служба по вписвания гр.Генерал Тошево, с вх.рег.№3191/27.11.2018г., акт 

№124, том VI, при граници и съседи: улица ОК 208А-ОК208, УПИ №I, ОК63-ОК6А, УПИ №VIII-473. 

ІІІ. Продажбата на имотa по т.IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на 1 675.00 (хиляда 

шестстотин седемдесет и пет) лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на 

Камарата на независимите оценители в България.  

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

действия и сключи договор за продажба на общинския имот. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  
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     ХРИСТО ПАВЛОВ 

 

                                   

                                 

 
    

          

 

РЕШЕНИЕ № 9-7 

 
от 20.12.2018 година 

 

за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост 

  
 

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 

кв.м 

        Предназначение 

1. Гр.Генерал Тошево-  
сграда / Конна база/, находяща се в 

УПИ № ІІІ-2236 в кв.158 и  

дворно място- УПИ № ХІ-2254 в кв.158 

 

ЗП  870 

  12 665 

 

    5 620 

 

     За стопанска дейност 

 

 

Очаквани приходи – 2 400.00 лв. 

 

ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс по оферти  на 

следният недвижим имот: Конна база –масивна  едноетажна сграда със ЗП 870кв.м. и дворно място с 

площ 12 665 кв.м., находящи се в УПИ №III-2236 в кв.158 по ПУП на гр.Генерал Тошево – публична 

общинска собственост, съгласно АОС №3633/18.06.2013г., вписан под №95,том V, вх.регистър 

№2069 от 19.06.2013г. и дворно място с площ 5 620 кв.м., находящо се в УПИ №ХI-2254 в кв.158 по 

ПУП на гр.Генерал Тошево – публична общинска собственост, съгласно АОС №3632/18.06.2013г., 

вписан под №94, том V, вх.регистър №2068 от 19.06.2013г. и Aкт №3634/20.06.2013г. за поправка на 

акт за публична общинска собственост №3632/18.06.2013г., вписан под №106, том V, вх.регистър 

№2091 от 20.06.2013г. 

 

III. Условия за провеждане на конкурса:   
1.Предмет на конкурса: отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, за 

разкриване на школа  по конен спорт. 

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; 
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4.Начална конкурсна наемна цена – 200.00 (двеста) лв. на месец, върху която се начислява 

ДДС; 

IV.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 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-8 

 
от 20.12.2018 година 

 

за освобождаването на „Медицински център – 1 – Генерал Тошево” ЕООД от 

заплащане на такса за битови отпадъци 

 
 

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

администрация, чл.8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, чл.6, ал.2 и чл.15 от Наредба №10 за 

определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 

община Генерал Тошево,  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

I. ОСВОБОЖДАВА „Медицински център – 1 – Генерал Тошево” ЕООД, ЕИК 124141448, със 

седалище и адрес на управление: обл. Добрич, гр. Генерал Тошево, улица „Иван Вазов” №15, от 

заплащането на такса за битови отпадъци, събирана по реда на Раздел I на Глава Втора от Наредба 

№10 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на 

територията на община Генерал Тошево, за 2019 г. 

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

закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-9 

 
от 20.12.2018 година 

 

за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на 

територията на Община Генерал 
 

 

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

администрация, чл.24а, ал.11 и ал.12  от Закона за автомобилните превози,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

I. Определя минимални цени за таксиметров превоз  на пътници за един километър пробег, 

валидни  на територията на Община Генерал Тошево,  както следва: 

              1. Дневна тарифа -  цена за 1 км. пробег – 0.80 лв. 

              2.  Нощна тарифа  - цена за 1 км. пробег – 1,00 лв. 

 

II. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни  на територията на Община Генерал Тошево,  както следва  

  1. Дневна тарифа -  цена за 1 км. пробег – 1.20 лв. 

                 2. Нощна тарифа  -  цена за 1 км. пробег – 1.20 лв. 

 

III.Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона действия. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, тІІІ.4 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-10 

 
от 20.12.2018 година 

 

за отдаване под наем на имоти - празни дворни места в строителните граници и 

околовръстния полигон на населените места, за срок от десет стопански години чрез публичен 

търг с явно наддаване 

 
 

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

администрация,  чл.8 ал.9 и чл.14, ал.2 и ал.3, ал.8 от Закона за общинската  собственост и във връзка 

с  чл.81 от Наредбата   за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,    
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1.ВКЛЮЧВА в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2018 г., следните имоти - празни дворни места, в строителните граници и 

околовръстния полигон на населените места: 

 

№ 

по 

ред 

 

Населено място 

 

Квартал 

 

УПИ № 

 

Площ 

/кв.м. 

1. с.Малина    

 

  Кв.10 УПИ №IX    640 

  Кв.11 УПИ №II 1 350 

 

2. с.Сираково    

  Имотът се намира в 

околовръстния полигон на 

селото 

  

2 500 

3. с.Сърнино    

  Кв.11 УПИ №XIII 1 245 

4. гр.Генерал 

Тошево  

   

  Промишлена зона ПИ№ 2135 1 300 

  Промишлена зона ПИ№ 2281      13 450 

5. кв. Пастир    

  Кв.20 УПИ №VII - 108 1 600 

  Кв.6 УПИ№IV-44 1 460 

  Кв.2 УПИ№ IХ-10 2 130 

  Кв.2 УПИ№ VIII-11 1 130 
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  Кв.2 УПИ№ VIобщ 1 350 

6. с.Конаре    

  Кв.2 УПИ №I 1 310 

  Кв.9 УПИ №XI–11,12     825 

  Кв.9 УПИ №XIV-11 1 400 

  Кв.5 УПИ №III-4 1 550 

  Кв.21 УПИ №V-51 1 000 

7. с.Бежаново    

  Кв.15 УПИ №XXII 1 310 

  Кв.15  УПИ №XXI-12 1 230 

8. с.Къпиново    

  Кв.9 УПИ№ VI    840 

  Кв.9 УПИ№VII     805 

  Кв.9 УПИ№X     800 

  Кв.9 УПИ№XI     820 

  Кв.9 УПИ№XII     840 

9. с.Росица    

  Кв.73 УПИ №I 1 730 

  Кв.73 УПИ №III 1 350 

  Кв.73 УПИ №II 2 300 

  Кв.73 УПИ №VIII 2 600 

  Кв.73 УПИ №VII 2 360 

  Кв.73 УПИ №VI 1 860 

  Кв.73 УПИ №V 1 760 

  Кв.73 УПИ №IV 2 450 

10. с.Чернооково    

  Кв.18 УПИ №VI 1 240 

  Кв.18 УПИ №VII 1 240 

  Кв.18 УПИ №IX 1 240 

  Кв.18 УПИ №X 1 240 

  Кв.18 УПИ №XI 1 180 

  Кв.18 УПИ №XII 1 150 

  Кв.24 УПИ №III-82 1 250 

  Кв.30 УПИ №-133 1 200 

11. с.Преселенци    

  Кв.13 УПИ №II 1 350 

  Кв.13 УПИ №I 1 120 

12. с.Писарово    

  Кв.3 УПИ №V-42 1 160 

  Кв.3 УПИ №IV-43 1 160 

  Кв.16 УПИ №V 780 

  Кв.16 УПИ №VI 850 

  Кв.16 УПИ №VII 1 000 

13. с.Спасово    

  Кв. 59 УПИ№I-снс    865 

  Кв. 59 УПИ№II-снс    685 

14. с.Средина    

  Имотът се намира в 

околовръстния полигон на 

селото 

 10 529 

  Имотът се намира в  2 020 
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околовръстния полигон на 

селото 

  Имотът се намира в 

околовръстния полигон на 

селото 

 1 810 

15. с.Кардам    

  Кв.53 УПИ №I-за 

озеленяване 

11 235 

  Кв.35 УПИ №I-за 

озеленяване 

15 820 

16. с.Великово    

  Кв.16 УПИ №IХ 1 540 

17. с.Житен    

  Кв.46А УПИ №V-290 1 370 

  Кв.46А УПИ №VI-291 1 260 

  Кв.46А УПИ №VII-292 1 230 

  Кв.47 УПИ №V-282 1 375 

               

   2.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с явно наддаване  за 10/десет/  

стопански години, считано от стопанската 2018-2019г., поземлени имоти, съгласно точка  №1. 

   3.ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени  имоти, определени 

в т.1  в размер на – 60.00лв./дка., определена  с  Решение №3-17 от 25.03.2014г. на Общински съвет 

Генерал Тошево, представляваща 50% от достигнатата  средно-тръжна цена от 120.00лв/дка  за 

отдаване на земеделски земи  от ОПФ. 

   4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и 

фактически за провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключване на договори за отдаване 

под наем на имотите по т.1. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.5 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  

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 № 9-11 

 
от 20.12.2018 година 

 

за отдаване под наем на поземлен имот - общинска собственост, за срок от десет 

стопански години, чрез публичен търг с явно наддаване 

 
 

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

администрация, чл.8, ал.9 и чл.14, ал.3, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската  собственост и във връзка 

с чл. 76 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,    
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1.ВКЛЮЧВА в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2018 г. следния  имот - земеделска земя от Общински поземлен фонд: 

 

№ 

по 

ред 

 

Населено място 

 

Поземлен имот 

 

      НТП, категория 

 

Площ /кв.м. 

1. Генерал 

Тошево 

ПИ №14711.168.165 

                                                             

Вид територия- 

земеделска,  трета 

категория, НТП „Депо за 

битови отпадъци 

(сметище)“ 

     37 915 

         

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдаден под наем, чрез търг с явно наддаване  за 10/десет/  

стопански години, считано от стопанската 2018-2019г., поземлен имот по  точка  №1. 

3. ОДОБРЯВА предложената начална наемна годишна цена на ПИ №14711.168.165 в размер 

на 3 412 (три хиляди четиристотин и дванадесет) лева, определена от оценител на имоти, вписан в 

Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България. 

4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия-правни и 

фактически за провеждане на публичен търг с явно наддаване и сключване на договор за отдаване 

под наем на имот по т.1. 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.6 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-12 

 
от 20.12.2018 година 

 

за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на 

Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане на 

процедура за  определяне на трасе за изграждане на водопровод, разположен в ПИ 

46351.17.50 и ПИ 46351.71.23 за водоснабдяване на ПИ 46351.71.20 в землището на село 

Малина, община Генерал Тошево 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

и съгласно чл.124а ал.1, от ЗУТ, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

РАЗРЕШАВА на „ВИВА Продъктс” ООД с ЕИК 204003526 изработване на Подробен 

Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за  определяне на трасе за изграждане на 

водопровод, разположен в ПИ 46351.17.50 и ПИ 46351.71.23 за водоснабдяване на ПИ 46351.71.20 в 

землището на село Малина, община Генерал Тошево. 

1. Дава право на прокарване на водопровода през засегнатите имоти общинска собственост. 

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

действия. 

Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в 

сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет 

 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.7 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-13 

 
от 20.12.2018 година 

 

за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на 

Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане на 

процедура за  определяне на трасе за оптична кабелна линия за пренос на данни, интернет и 

телевизионни сигнали от село Люляково до село Преселенци, община Генерал Тошево 

 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

и съгласно чл.124а ал.1, от ЗУТ,   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. РАЗРЕШАВА изработване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура, обхващащ землищата на селата: Люляково, Писарово 

и Преселенци за определяне на трасето на оптична кабелна линия за пренос на данни, интернет и 

телевизионни сигнали от село Люляково да село Преселенци, община Генерал Тошево.  

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

действия. 

3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в 

сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината. 

  

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.8 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-14 

 
от 20.12.2018 година 

 

за одобряване на Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за 

определяне на трасе за „Външно електрическо кабелно присъидиняване на ново БКТП в ПИ 

46351.71.20 село Малина, община Генерал Тошево 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 

и съгласно чл.124а ал.1, от ЗУТ,   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. РАЗРЕШАВА на „ВИВА Продъктс” ООД с ЕИК 204003526 изработване на Подробен 

Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за  определяне на трасе за външно електрическо 

кабелно присъединяване на ново БКТП в ПИ 46351.71.20 в землището на село Малина, община 

Генерал Тошево. 

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

действия. 

3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в 

сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.9 от дневния ред и е подпечатано с 

печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-15 

 
от 20.12.2018 година 

 

за отнемане на издаден сертификат за инвестиции клас В 

 

 
 

На основание чл.21 ал.1 т.8, и ал.2, чл.45 ал.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1.ОТМЕНЯ решение №1-10 от 30.01.2017г.  за даване на съгласие за издаване на  сертификат 

за инвестиция Клас В на Аграрен научно-индустриален парк „Добруджа” ЕИК203420100, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, бул.Цар Освободител 17А. 

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

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.10 от дневния ред и е подпечатано 

с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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РЕШЕНИЕ № 9-16 

 
от 20.12.2018 година 

 

за даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал Тошево за  предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект: „Промяна предназначението на съществуваща 

сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и 

оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, 

община Генерал Тошево“, по процедура BG06RDNP001-19.144  МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ 

ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” от 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 7.5 „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”, по Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г.   
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Генерал Тошево за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект: „Промяна предназначението на съществуваща 

сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, 

преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045 .54.222, 

в с. Йовково, община Генерал Тошево“ по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО”, по Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г.  

2. Декларира, че дейностите по проектното предложение „Промяна предназначението на 

съществуваща сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, 

преустройство и оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в 

с. Йовково, община Генерал Тошево“, съответстват на Приоритетите от Плана за развитие на 

община Генерал Тошево за 2014-2020 г.; 

3. Декларира, че дейностите по проект „Промяна предназначението на съществуваща 

сграда - бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и 

оборудване/обзавеждане. Ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, 

община Генерал Тошево“, съответстват на Програмата за развитие на туризма в Община Генерал 

Тошево 2019-2021г. 
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4. Възлага на Кмета на община Генерал Toшево да извърши последващите, съгласно Закона, 

действия. 
 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІІІ.11 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-17 

 
от 20.12.2018 година 

 

за „Благотворителна Коледа 2018” - Осигуряване на средства за закупуване на трайни 

хранителни продукти за социално слаби жители на града и общината 

 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат осигурени 1 000,00 /хиляда/ лева за „Благотворителна Коледа 2018” 

за закупуване на трайни хранителни продукти, които да се предоставят на крайно нуждаещи се 

жители на града и общината. 

2.Средствата да се осигурят от собствени приходи на община Генерал Тошево, §24 – 06 – 

приходи от наем на земя и разхода ще се отнесе в дейност 2122 „Общинска администрация“, § 4214 

„Обезщетения и помощи по решение на ОбС“. 

3. Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия. 
 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-18 

 
от 20.12.2018 година 

 

за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево. 

 
 

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

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

тримесечие на 2018г. в размер на 617,47 лв. 

 
 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание на 

общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на 

общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-19 

 
от 20.12.2018 година 

 

за приемане на план-сметка и определяне на такса битови отпадъци за 2019 година. 

 

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16 от 

Наредба за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Генерал Тошево,  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

І.  Одобрява  план-сметката  за  необходимите  разходи  по  видове  услуги и по  населени  

места  съгласно  приложения №1,2,3,4,5,6,7,8 и източника на финансиране по приложение №9. 

II. Общински съвет Генерал Тошево на основание чл.21, ал.1,т.6,т.7 от ЗМСМА , във вр. чл.62, 

чл.66,ал.1 от ЗМДТ приема, като основен  способ за определяне  размера  на таксата  за  битови 

отпадъци за 2019 г. да бъде в промили , върху данъчната оценка за  жилищни и нежилищни имоти на  

физически лица , жилищни имоти на фирми , а за нежилищни  имоти на предприятия в промили 

върху по- високата  между  отчетната стойност  или  данъчната  оценка  на  имотите  по чл.20 и чл.21 

от ЗМДТ съгласно приложение 10. 

III. На основание чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ, определя размера на таксата за битови отпадъци 

за 2019г., според декларираните по вид, размер и брой съдове за битови отпадъци и честотата на 

сметоизвозването им по договор съгласно приложение №8, както следва:  

1.Тип Бобър 1.1 куб.м  с честота на сметоизвозване  минимум 4 пъти месечно -790.00 лв./ год.  

за град Генерал Тошево  

2.Тип Бобър 1.1 куб.м  с честота на сметоизвозване  минимум 2 пъти месечно -675.00 лв. /год. 

за  селата 

3.Тип MGB 0.120 куб.м само за граждани с честота на сметоизвозване минимум 4 пъти 

месечно – 86.00 лева/год. 

IV. Възлага  на Кмета на Община Генерал Тошево  да извърши последващите съгласно закона 

действия.  

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано 

с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-20 

 
от 20.12.2018 година 

 

за актуализация на бюджет 2018 г. на Община Генерал Тошево. 

 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

І. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал 

Тошево за 2018 г. в частта му за местните приходи в съответствие с Приложение № 1. 

IІ. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал 

Тошево за 2018 г. в частта му за местните разходи съгласно Приложение № 2. 

III. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал 

Тошево за 2018 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 3. 

 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІV.6 от дневния ред и е подпечатано 

с печата на общинския съвет.                    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9-21 

 
от 20.12.2018 година 

 

за приемане на отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от 

Европейския съюз на Община Генерал Тошево към 30 юни 2018 г. 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2018 г. по 

прихода и разхода по дейности и параграфи, както следва: 

1.1.  по прихода – 14 396 771 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, 2 и 3) 

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 6 559 506 лв. 

1.1.2. приходи за местни дейности – 7 837 265 лв. 

1.2.  по разхода – 14 396 771 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложения 

№ 4, 5 и 6) 

1.2.1. разходи за държавни дейности – 6 559 506 лв. (Приложения № 4) 

1.2.2. разходи за местни дейности – 6 539 722  лв. (Приложения № 5) 

1.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 1 297 543 лв. 

(Приложения № 6) 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2018 

г., както следва: 

2.1.  по прихода – 5 371 585 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1, 2 и 3) 

2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 3 097 454  лв. 

2.1.2. приходи за местни дейности – 2 274 131 лв. 

2.2.  по разхода – 5 371 585 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложения 

№ 4, 5 и 6) 

 2.2.1. разходи за държавни дейности – 3 097 454 лв. (Приложения № 4) 

 2.2.2. разходи за местни дейности  – 2 071 625 лв. (Приложения № 5) 

 2.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 202 506 лв. 

(Приложения № 6) 

3.  Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община 

Генерал Тошево към 30 юни 2018 г. (Приложения № 7) 

 

Решението е прието - от 12 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”  на заседание 

на общинския съвет, проведено на 20.12.2018г., протокол №9, т.ІV.7 от дневния ред и е подпечатано 

с печата на общинския съвет.                    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС  

              

     ХРИСТО ПАВЛОВ 
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РЕШЕНИЕ № 9- 

 
от 20.12.2018 година 

 

за жалба от жители и собственици на имоти в с.Великово, във връзка с получен отговор 

от община Генерал Тошево за извършена проверка на животновъдните ферми в 

с.Великово. 

 

 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ: 

 

Жалбата на жителите и собственици на имоти в с.Великово, да бъде препратена до всички 

контролни органи за извършване на проверка и Общински съвет Генерал Тошево да бъде уведомен за 

направените от тях констатации и предписания. 
 

 

 

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 

 


