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9 сгради в града ще бъдат обновени с европейски средства

МРРБ ни отпуска над 2 милиона лева 
за мерки за енергийна ефективност

Още 9 сгради в град Гене-
рал Тошево ще бъдат енер-
гийно обновени със средства 
по Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж“ . През ме-
сец февруари се очаква кме-
тът да подпише договор за 
безвъзмездна финансова по-
мощ, след което ще старти-
ра тяхното изпълнение. Про-
ектите включват дейности по 
подобряване на енергийната 
ефективност на многофамил-
ни жилища, сгради от общин-
ската и държавната админи-
страция, общинската образо-
вателна, социална и културна 
инфраструктура.

5 жилищни и 4 администра-
тивни сгради, ще бъдат енер-
гийно обновени с европейски 
средства през следващите 
две години в Генерал Тоше-
во. Това стана ясно, след като 
на 25 януари Управляващият 
орган на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж” обяви 
класирането на проекти по 
BG16RFOP001-2.002 „Енер-
гийна ефективност в пери-
ферните райони-2”, в рамки-
те на Приоритетна ос 2 „Под-
крепа за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове в пе-
риферните райони“ на ОПРР 
2014-2020.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 
2014-2020 е предназначена 
да подпомогне изпълнението 

на мерки за енергийна ефек-
тивност в обществени и жи-
лищни сгради в малки градо-
ве - центрове на общини, кои-
то предоставят услуги на зао-
бикалящите ги периферни ра-
йони. Целта е подобряване 

на енергийната ефективност 
на сградите в целевите тери-
тории, което пряко ще допри-
несе за намаляване на край-
ното потребление на енер-
гия и косвено - за намалява-
не на емисиите на парнико-
ви газове. Крайната цел е да 
се подобрят показателите на 
сградния фонд в малките гра-
дове и съответно да се пови-

ши качество на въздуха и ус-
ловията за живот в тях.

Одобрените проектни пред-
ложения на Община Генерал 
Тошево са две и са сред пър-
вите 20 от общо 52 входира-
ни проекта.

Първият е „Повишаване на 
енергийната ефективност в 
обществени сгради, с адреси: 
ул. “Д. Благоев” № 6 - сграда-
та на Пожарна безопасност и 
защита на населението; ул. 
“Васил Априлов” №18 - Ди-
рекция “Социално подпома-
гане”, ул. „Трети март“ № 8 А 
- Гранично управление - град 
Генерал Тошево и многофа-

милни жилищни сгради, с ад-
реси: ул. “Васил Априлов” № 
2, ул. “Трети март” № 10“, в гр. 
Генерал Тошево“. Общата му 
стойност е 1 226 553, 5 лв., (в 
т.ч. участие от ГД ПБЗН - Со-
фия - 26 643.30лв).

Второто проектно начина-
ние е „Повишаване на енер-
гийната ефективност в сгра-
дата на Районен съд - Гене-
рал Тошево, ул. “Опълченска” 
№ 1 и многофамилни жилищ-
ни сгради в гр. Генерал Тоше-
во, с адреси: ул. “Васил Ап-
рилов” № 4, ул. “Трети март” 
№ 6 и ул. “Трети март” № 38“. 
Безвъзмездното финансово 
обезпечаване на предвиде-
ните дейности е в размер на 
1 197 809.94 лв. с ДДС.

До момента по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 
2014 - 2020 Община Генерал 
Тошево има разписани дого-
вори за въвеждане на мер-
ки за енергийна ефективност 
на 12 сгради - 6 жилищни и 
6 административни, на обща 
стойност малко над 4 800 000 
лева. 90 % от дейностите по 
тяхното изпълнение вече са 
приключили. С реализиране-
то на последните 2 проекта, 
общо 21 сгради в града ще 
имат изцяло нов облик, което 
ще рефлектира пряко върху 
жизнената среда и качество-
то на живот в общината.

Децата се насладиха на урока за историята и миналото 
на град Генерал Тошево най-вече благодарение на мо-

дерния и иновативен дисплей

Образователен урок за 
годишнината на града ни

На 30 януари в навечери-
ето на годишнината от обя-
вяването на Генерал Тоше-
во за град, в Център за под-
крепа и личностно развитие 
- ЦРД, беше изнесен инова-
тивен урок с новия интерак-
тивен дисплей. Лекцията с 
децата премина под фор-
мата на игра, тематично 
подготвена по повод 59-та 
годишнина от обявяването 
на Генерал Тошево за град.

Идеята на педагозите да 
привлекат вниманието на 
децата към емблематични 
забележителности на гра-
да, думи, които го описват, 

интересни факти от негова-
та история чрез новозакупе-
ния дисплей сработи напъл-
но. Учениците бяха тотално 
погълнати от новата техни-
ка и улисани в нея превър-
наха урока в истинско заба-
вление. По време на лекци-
ята децата научиха повече 
за знаците и символите на 
Генерал Тошево, за негови-
ят герб и химн. Представе-
ни бяха и снимки от мина-
лото на града ни, които на-
гледно показаха на децата 
как той е изглеждал през го-
дините назад във времето.

15 576 317 лева е бюджетът на Община
Генерал Тошево за 2019 година

И тази година Бюджетът 
запазва тенденцията за фи-
нансова стабилност в син-
хрон с поетите социални ан-
гажименти и инфраструктур-
ни дейности

С гласовете на 9 от съ-
ветниците Общинският съ-
вет в Генерал Тошево прие 
днес, 30 януари, Бюдже-
та на общината за 2019 го-
дина. Един местен депу-
тат гласува „против” и чети-
ри - „въздържал се”. Общи-
ят размер на Бюджета на Ге-
нерал Тошево за 2019 годи-
на е 15 576 317 лв., от които 
2 245 916 лв. са преходен 
остатък. Приходите за де-
легирани от държавата дей-
ности са 7 076 546 лв., а при-
ходите за местни дейности и 
държавни дейности, дофи-
нансирани с местни прихо-
ди, са 8 499 771 лв.

Капиталовата програма 
за настоящата година е в 
размер на 12 788 344, в то-
ва число очаквано допълни-
телно финансиране от ев-
ропейските фондове в раз-
мер на 10 094 387 лв. Ин-

вестиционните дейности 
със собствени средства са в 
размер на 2 693 957 лв. Бли-
зо 1 млн. лв. от Капиталова-
та програма от собствени 
средства ще бъдат вложе-
ни в улична и пътна инфра-
структура в цялата община. 
За трета поред година мест-
ната управа ще инвестира 
в разширяване на газопре-
носната мрежа чрез общин-
ското дружество „Добруджа 
газ“ АД. За тази цел в Бю-
джета са заложени 100 000 
лв. В сферата на строител-
ството са планирани ре-
монти по сградния фонд на 
четири кметства за малко 
над 36 000 лв. и рехабили-
тация на водопровода, за-
хранващ Люляково и Писа-
рово. Предвидени са сред-
ства за ремонт на сградата 
на ЖП гарата, след нейното 
фактическо придобиване от 
Общината, за спортната за-
ла в двора на СУ „Никола Й. 
Вапцаров“, за ново енергос-
пестяващо LED осветление 
в цялата община. 182 429 
лв. са средствата във функ-

ция „Образование“. Основ-
но те ще обезпечат поста-
вяне на външно видеонаб-
людение в няколко образо-
вателни институции, гази-
фицирането на кухненския 
блок в ДГ „Пролет“, ремон-
тите на Ученическо обще-
житиеи оградите в ОУ „Йор-
дан Йовков“ с. Спасово и 
кухненския блок на детска-
та градина там.

Запазва се политиката по 
обновяване на културната и 
социалната инфраструктура 
в общината. Тук са включе-
ни ремонти на седем чита-
лища, пенсионерския клуб 
на ул. „Петко Д. Петков“ в 
Генерал Тошево, здравна-
та служба в с. Кардам и ня-
колко гробищни парка в се-
лата. Предвидена е сума за 
закупуване на специализи-
рана апаратура както за Ме-
дицински център - I в града, 
така и за МБАЛ - Добрич. За-
пазват се и средствата по 
програма „Ин витро“, както и 
тези безплатни карти за пъ-
туване от селата до общин-
ския център.

КратКи
новини

Трима мъже на възраст 
между 24 и 26 години за за-
държани за това, че са тро-
шили три товарни автомо-
била в село Спасово. Ван-
далите са чупили стъкла, 
огледала и са надрали вра-
тите с остри предмети. Ос-
вен това, свалили и регис-
трационните номера пар-
кирани на улица в селото 
возила. Извършителите са 
задържани за срок от 24 ча-
са. По случая е образува-
но бързо полицейско про-
изводство.

* * *
52-годишен мъж от Ге-

нерал Тошево е настанен 
в МБАЛ “Света Ана” - град 
Варна, след трудов инци-
дент, станал на 27 януа-
ри в село Кранево. Мъжът 
е работил като поддръжка 
в хотелски комплекс. При 
ремонтни дейности пад-
нал от височина 2-3 метра. 
Има множество фрактури и 
е с опасност за живота. По 
случая е образувано досъ-
дебно производство

Мария Василева стана
общински съветник

Мария Василева положи 
клетва като общински съ-
ветник от коалиция „Земе-
делци и демократи” в Об-
щински съвет Генерал То-
шево на първото заседание 
за новата 2019 година. В 
присъствието на Живка За-
порожанова от Общинска-
та избирателна комисия тя 
подписа клетвения лист и 
ще заеме мястото на напус-
налия по своя воля Стилиян 

Стоянов.
Мария Василева ще зае-

ме и овакантените от Сти-
лиян Стоянов места в коми-
сиите, където той е члену-
вал - ПС „Закон и общест-
вен ред” и ПК „Селско сто-
панство и гори. Тя ще бъде 
общински съветник за втори 
път, след като вече беше в 
Общинския съвет през 2011 
година от листата на „Земе-
делски народен съюз”.

абонирайте се!
Абонаментната кампания на общинския седмичен 

вестник “Добруджански глас” за 2019 г. продължава.
Цената е както следва: за 1 месец - 2 лева, за 6 месе-

ца - 9 лева и за 12 месеца - 18 лева. При абониране, съдей-
ствие може да потърсите при кметовете и кметските 
наместници на населените места в общината. Абонира-
ните за 9 месеца имат право на 1 безплатни малка обя-
ви, а абонираните за цяла година - на 3 безплатни мал-
ки обяви.

Акценти:
	Заседание на Общинския съвет - стр. 2
	Търси се най-добрият винар в общината - стр. 4
	Нови експонати в музея в града - стр. 4

Районен съд - Генерал Тошево е една от четирите администра-
тивни сгради в града, която ще бъде енергийно обновена с евро-
пейските пари
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На 30 януари беше прове-
дено първото за новата годи-
на заседание на Общинския 
съвет. По отделните обсъде-
ни докладни записки общин-
ските съветници взеха след-
ните решения:

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 и ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, във 
връзка с чл.16 от Закона за 
младежта, Общински съвет 
Генерал Тошево:

1. Приема Общински го-
дишен план за младежта за 
2019 година.

2. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите законо-
ви действия по изпълнение 
на настоящото решение.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.22 от ЗМСМА, във връз-
ка 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 посмъртно с 
отличителен знак и званието 
„Почетен гражданин на град 
Генерал Тошево“:

г-н Георги Иванов Рашков
г-н Георги Грудев Шивачев
2. Възлага на Кмета на об-

щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21 ал.1 
т.6, чл.17 ал.1 т.7 от ЗМСМА 
и чл.124 ал.2 и ал.3 от ЗПФ, 
Общински съвет Генерал То-
шево реши:

1. Във връзка с предоста-
вяне на социални услуги в 
домашна среда „Личен асис-
тент“, „Социален асистент“ и 
„Домашен помощник“, „Цен-
тър за почасово предоставя-
не на услуги в домашна сре-
да” продължава своята дей-
ност до 31.08.2019 годи-
на, финансиран по ПМС 344 
21.12.2018 година на МС.

2. Дава съгласие да бъдат 
запазени двете работни мес-
та: на управител и на социа-
лен работник.

3. Утвърждава за периода 
01.01 - 31.08.2019 година ра-
ботни заплати на управител и 
на социален работници оси-
гуровки за сметка на работо-
дателя сумата от 16 563,00 
лв. Средствата да се осигу-
рят от § 24-06 „Приходи от 
наеми земя”, като разходи-
те са в дейност 2589 „Други 
служби и дейности по соци-
ално осигуряване, подпома-
гане и заетостта“ по § 0101 
„заплати и възнаграждения 
на персонала нает по трудо-
ви правоотношения” в размер 
на13 892,80 лв.; разходите за 
осигуровки са по § 0551 „оси-
гурителни вноски от работо-
дател за ДОО“ в размер на 
1 614,30 лв.,по§0580 „вноски 
за ДЗПО“ в размер на 389,03 
лв.,по§0560 „здравно осигу-
рителни вноски от работода-
тел” в размер на 666,87 лв. и 
издръжка на Центъра за пе-
риода 01.01 - 31.08.2019 го-
дина в размер на 2 000,00 
лв. по §1016 „вода, гориво 
и енергия“ и 500,00 лв. по 
§1015 „материали“.

4. Възлага на Кмета на об-
щина Генерал Тошево пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание чл.21 ал.1 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во:

1. Приема решение да се 
изготви и кандидатства с про-
ектно предложение по Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014 - 
2020 на МТСП по процедура 

чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001 -2.040 
„Патронажна грижа за въз-
растни хора и лица с увреж-
дания - Компонент 2“

2.Възлага на кмета на об-
щината да извърши послед-
ващите съгласно закона дей-
ствия.

* На основание чл.21 ал.1 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА във 
връзка с чл.61 и чл.62 от 
ЗМСМА Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Одобрява партньорство 
между Община Генерал То-
шево и Община Добричка за 
кандидатстване и реализира-

не на проекта по процедура 
BG05M9OP001-2.040 «Патро-
нажна грижа за възрастни хо-
ра и лица с увреждания - Ком-
понент 2“ на ОП“РЧР“ 2014 - 
2020 година.

2. Одобрява споразумение 
за сътрудничество между Об-
щина Генерал Тошево като 
ПАРТНЬОР в проекта и Об-
щина Добричка като водещ 
кандидат.

3. Възлага на кмета на об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.24 на Закон за местното са-
моуправление и местната ад-
министрация, във връзка с 
чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закон 
за опазване на околната сре-
да и чл.52, ал.2 и ал.9 от За-
кон за управление на отпадъ-
ците, Общински съвет- гр. Ге-
нерал Тошево реши:

1. Приема Годишен отчет 
за изпълнение на Програма 
за опазване на околната сре-
да на община Генерал Тоше-
во за 2018 година, съгласно 
Приложение №1.

2. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 от Закона за местно-
то самоуправление и мест-
ната администрация и чл.9 и 
чл.10 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници, 
Общински съвет Генерал То-
шево реши:

1. Приема актуализацията 
на Програмата за насърчава-
не използването на енергия 
от възобновяеми източници 
и биогорива на територията 
на Община Генерал Тошево 
в частта т.8.1 Списък с идей-
ни проекти по краткосрочната 
програма, съгласно Приложе-
ние № 1.

2. Възлага на кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.1,т.8, и т.12 от Закона за 
местното самоуправление 
и местната администраци, 
чл.8, ал.9 от Закона за об-
щинската собственост и чл. 
5 ал.1 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско 
имущество Общински съвет 
Генерал Тошево реши:

1. Приема Програма за уп-
равление и разпореждане с 
имоти - общинска собстве-
ност за 2019 година.

2. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.23 от Закона за мест-

ното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.24а, 
ал.6, т.4, чл.37и, ал.3, ал.4, 
ал.13 и ал.14, чл.37о ал.1, 
ал.2 и ал.4 от Закона за соб-
ствеността и ползването на 
земеделски земи, Общински 
съвет Генерал Тошево реши:

1. Определя свободните 
пасища, мери и ливади от об-
щински поземлен фонд за об-
що и индивидуално ползване 
за стопанската 2019-2020 го-
дина, находящи се на терито-
рията на община Генерал То-
шево, съгласно Приложение 
№1, представляващо нераз-
делна част от настоящото ре-
шение.

2. Дава съгласие свобод-
ните пасища, мери и ливади 
от общински поземлен фонд, 
определени за индивидуал-
но ползване, съгласно При-
ложение №1, да бъдат пре-
доставени под наем, считано 
от стопанската 2019-2020 го-
дина, за срок до 6(шест) сто-
пански години на собствени-
ци или ползватели на живо-
тновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, ре-
гистрирани в Интегрираната 
информационна система на 
Българска агенция по безо-
пасност на храните, съобраз-
но броя и вида на регистри-
раните животни, при наемна 
цена, определена от оцени-
тел, регистриран в Национал-
ната камара на независимите 
оценители в България, както 
следва:

Пасище/мера (категория/
цена на декар): 3 кат.-10 лв/
дка; 4 кат.-9 лв/дка; 5 кат.-8 
лв/дка; 6 кат.-7 лв/дка; 7 кат.-
5.5 лв/дка; 8 кат.-4 лв/дка; 9 
кат.-2 лв/дка; 10 кат.-1 лв/дка

3. Дава съгласие останали-
те свободните пасища, мери 
и ливади от общински позем-
лен фонд, определени за ин-
дивидуално ползване, след 
провеждане на процедурата 
по т.2, да бъдат предоставе-
ни под наем, чрез търг с тайно 
наддаване, за срок от 1(една) 
стопанска година - 2019-2020, 
на собственици или ползва-
тели на животновъдни обекти 
с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Ин-
тегрираната информационна 
система на Българска аген-
ция по безопасност на храни-
те, при начални тръжни цени, 
както следва:

Пасище/мера (категория/
цена на декар): 3 кат.-10 лв/
дка; 4 кат.-9 лв/дка; 5 кат.-8 
лв/дка; 6 кат.-7 лв/дка; 7 кат.-
5.5 лв/дка; 8 кат.-4 лв/дка; 9 
кат.-2 лв/дка; 10 кат.-1 лв/дка

4. Дава съгласие пасища-
та, мерите и ливадите от об-
щински поземлен фонд, оп-
ределени за индивидуално 
ползване, останали ненае-
ти след провеждане на търга 
по т. 3, да бъдат предоставе-
ни под наем, чрез търг с тай-
но наддаване за срок от 1(ед-
на) стопанска година- 2019-
2020, на лица, които поемат 
задължение да ги поддържат 
в добро земеделско и еколо-
гично състояние, при начални 
тръжни цени, както следва:

Пасище/мера (категория/
цена на декар): 3 кат.-10 лв/
дка; 4 кат.-9 лв/дка; 5 кат.-8 
лв/дка; 6 кат.-7 лв/дка; 7 кат.-
5.5 лв/дка; 8 кат.-4 лв/дка; 9 
кат.-2 лв/дка; 10 кат.-1 лв/дка

5. Приема Правила за 
ползване на мерите и паси-
щата на територията на Об-

щина Генерал Тошево, кои-
то са задължителни за всич-
ки ползватели, съгласно При-
ложение №2.

6. Приема Задълженията 
на общината и на ползвате-
лите за поддържането на ме-
рите и пасищата, съгласно 
Приложение № 3;

7. Приема Годишен план 
за паша за стопанската 2019-
2020 година на Община Гене-
рал Тошево, съгласно Прило-
жение № 4;

8. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 

т.8 и т.12 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.8, 
ал. 4, чл.14 ал.1, ал.7 и ал.8 
от Закона за общинската соб-
ственост, чл.58 и чл.81, ал.1 
от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и раз-
пореждане с общинско иму-
щество на община Генерал 
Тошево, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Дава съгласие за отда-
ване под наем на дворно мяс-
то, чрез публичен търг с явно 
наддаване, за срок от 6 (шест) 
години, считано от стопанска-
та 2019-2020г., като одобря-
ва началната тръжна наемна 
цена в размер на - 60.00лв./
дка., определена с Решение 
№3-17 от 25.03.2014г. на Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во и представляваща 50% от 
достигнатата средно-тръж-
на цена от 120.00 лв./дка. за 
отдаване на земеделски земи 
от Общински поземлен фонд:

Град Генерал Тошево - 
ПИ № 2277 по ПУП на Про-
мишлена зона, площ: 12 296 
кв.м.; №4159/22.03.2017г., 
вх.рег.№833, акт №149, том 
I,; начална наемна цена: 60 
лв/дка.

2. Дава съгласие за отда-
ване под наем, чрез публичен 
търг с явно наддаване за срок 
от 5 /пет/ години на следните 
недвижими имоти - общинска 
собственост:

* Село Кардам - сграда, на-
ходяща се в УПИ №I-137 в 
кв.7 по ПУП на селото; площ: 
4 кв.м.; начална месечна на-
емна цена: 3.60 лева.

* Село Житен - помещение 
за спортна дейност в сграда-
та на бившата детска гради-
на, находяща се в УПИ №IV-
цдг в кв.15 по ПУП на селото, 
площ: 50 кв.м., начална ме-
сечна наемна цена: 5.00 ле-
ва.

* Село Пленимир - поме-
щение за спортна дейност в 
сградата на бившата детска 
градина, находяща се в УПИ 
№IV-цдг в кв.15 по ПУП на се-
лото, площ: 12 кв.м., начална 
месечна наемна цена: 14.40 
лева.

* Град Генерал Тошево - 
гараж, намиращ се в УПИ 
№ХХV - болница в кв.65 по 
ПУП на града, площ: 30 кв.м., 
начална месечна наемна це-
на: 21.00 лева.

3. Одобрява предложените 
начални наемни цени на го-
репосочените имоти, опреде-
лени съгласно Тарифата за 
размера на базисните наем-
ни цени към Наредбата за ре-
да за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общин-
ско имущество.

4. Възлага на Кмета на об-
щина Генерал Тошево да из-

върши последващите, съ-
гласно закона действия по уп-
равление и разпореждане с 
имотите - както правни, така 
и фактически.

* На основание чл.21 ал.1 
т.24 и ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
ната администрация, чл.66а 
от Закона за общинската соб-
ственост и чл.5 ал.2 от На-
редбата за реда за придо-
биване, управление и разпо-
реждане с общинско имуще-
ство, Общински съвет Гене-
рал Тошево реши:

1. Приема Отчет за със-
тоянието на общинската соб-
ственост и резултатите от 

нейното управление през 
2018г., съгласно приложение 
№1, неразделна част от на-
стоящото решение

2. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, ал.1 
и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация, чл.192, чл. 
221 т.1 и т.2 от Търговския за-
кон, чл.10, т.1 и т.2 от Наред-
бата за упражняване на пра-
вата върху общинска част на 
капитала на търговските дру-
жества, Общински съвет Ге-
нерал Тошево рещи:

1. Дава съгласие Община 
Генерал Тошево да увеличи 
капитала на акционерно дру-
жество „Добруджа газ ”, ЕИК 
834056298, със седалище и 
адрес на управление: гр. Ге-
нерал Тошево, обл. Добрич, 
ул. „Васил Априлов” №5, чрез 
внасяне на парична вноска 
на стойност 100 000 (сто хи-
ляди) лева, разпределени в 
5 000 броя поименни акции 
клас А2, всяка с номинал от 
20 (двадесет) лева.

2. Задължава своя пред-
ставител в Общото събрание 
на акционерите „Добруджа 
газ” АД да гласува за увели-
чаване на капитала на дру-
жеството чрез записване на 
5 000 броя нови акции: по-
именни клас А2, всяка с но-
минал от 20 (двадесет) лева 
на обща стойност 100 000 лв. 
След придобиване на акци-
ите, средствата да се израз-
ходват целево за проектира-
не и изграждане на газопро-
вод и газопроводна мрежа и 
въвеждане в експлоатация на 
нови абонати.

3. Утвърждава капитал на 
акционерно дружество „Доб-
руджа газ”, ЕИК 834056298, 
със седалище и адрес на уп-
равление: гр. Генерал Тоше-
во, обл. Добрич, ул. „Васил 
Априлов” №5 в размер на 
1 275 900 (Един милион двес-
та седемдесет и пет хиляди и 
деветстотин) лева.

4. Задължава своя пред-
ставител в Общото събрание 
на акционерите „Добруджа 
газ” АД да гласува капитал на 
акционерно дружество „Доб-
руджа газ”, ЕИК 834056298, 
със седалище и адрес на уп-
равление: гр. Генерал Тоше-
во, обл. Добрич, ул. „Васил 
Априлов” №5 в размер на 
1 275 900 (Един милион двес-
та седемдесет и пет хиляди и 
деветстотин) лева.

5. Утвърждава актуализи-
ран учредителен акт на ак-
ционерно дружество „Добру-
джа газ”, ЕИК 834056298, със 
седалище и адрес на упра-
вление: гр. Генерал Тошево, 

обл. Добрич, ул. „Васил Апри-
лов” №5 касаещ промяната в 
капитала, съгласно Приложе-
ние № 1.

6. Задължава своя пред-
ставител в Общото събра-
ние на акционерите „Добру-
джа газ” АД да гласува акту-
ализиран учредителен акт на 
акционерно дружество „Доб-
руджа газ”, ЕИК 834056298, 
със седалище и адрес на уп-
равление: гр. Генерал Тоше-
во, обл. Добрич, ул. „Васил 
Априлов” №5 , касаещ промя-
ната в капитала.

7. Възлага на Кмета на Об-
щината Генерал Тошево и 
на представителя на Общи-
на Генерал Тошево в Общо 
събрание на „Добруджа газ” 
АД да извършат всички необ-
ходими действия - правни и 
фактически, във връзка с из-
пълнението на настоящото 
решение.

* На основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация и във връзка 
с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 
от Закона за общинската соб-
ственост, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Дава съгласие за про-
дажба чрез публичен търг с 
явно наддаване на недвижим 
имот - частна общинска соб-
ственост:

Село Йовково - ПИ с Иден-
тификатор 34045.501.241, 
781 кв.м.; №4022/06.10.2016 
г., вх.рег.№3027 от 24.10.2016 
г., акт №181, т.VI; данъчна 
оценка: 1 480.80 лева; начал-
на тръжна цена: 1 952.00 ле-
ва.

2. Одобрява предложената 
начална тръжна цена в раз-
мер на 1 952.00(хиляда де-
ветстотин петдесет и два ле-
ва) на горепосочения имот, 
определена от оценител на 
имоти, вписан в Публичния 
регистър на Камарата на не-
зависимите оценители в Бъл-
гария, която е не по-ниска от 
данъчната, видно от табли-
цата.

3. Възлага на Кмета на об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия по упра-
вление и разпореждания с 
имота - както правни, така и 
фактически.

* На основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 от Закона за местно-
то самоуправление и мест-
ната администрация и чл. 12, 
ал. 1 от Закона за общинска-
та собственост, във връзка с 
кандидатстване по Оператив-
на програма „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014 - 2020“ 
по процедура BG05M9OP001 
-2.040 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с ув-
реждания - Компонент 2“, Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во РЕШИ:

1. Изменя т.3 в Решение 
№10-1 от 16.10.2015г. на Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во, както следва:

Предоставя за нуждите на 
общинско социално пред-
приятие „Център за почасо-
во предоставяне на услуги в 
домашна среда” помещения с 
площ 152.50 кв.м. и общи час-
ти от блока с площ 16.33 кв.м. 
в сграда, находяща се в УПИ 
№ІV-1795 в кв.61 по ПУП на 
гр.Генерал Тошево, с адми-
нистративен адрес: ул. „Ал. 
Димитров” №1 - частна об-
щинска собственост, съглас-
но АОС № 2908/22.08.2008г., 
вписан под № 89, том VIII, 
вх. регистър №4867 от 
28.08.2008г. в СВ Генерал То-
шево при АВ София.

Продължава на стр. 3

Заседание на Общинския съвет
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Продължава от стр. 2
2.Възлага на кмета на Об-

щина Генерал Тошево да из-
върши последващите съглас-
но закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.6, и ал.2 от Закона за мест-
ното самоуправление и мест-
на администрация, предла-
гам Общински съвет Генерал 
Тошево реши:

1. Дава съгласие Общи-
на Генерал Тошево да кан-
дидатства пред Фонд „Соци-
ална закрила” с проект „По-
добряване качеството на ус-
лугата „Домашен социален 
патронаж”, чрез закупуване 
на оборудване за кухненски 
блок”.

2. Утвърждава участие със 
собствени средства на Об-
щина Генерал Тошево в раз-
мер до 3 000 лева, с включен 
ДДС, за реализиране на Про-
ект „Подобряване качество-
то на услугата „Домашен со-
циален патронаж”, чрез заку-
пуване на оборудване за кух-
ненски блок”.

3. Средствата да се осигу-
рят от §24-06 „Приходи от на-
еми земя” и разход в дейност 
2524 „ДСП“ §1015 „Материа-
ли“.

4. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание чл.21 ал.2 
от ЗМСМА Общинският съвет 
Генерал Тошево РЕШИ:

Утвърждава разходите за 
командировка на Кмета на 
Община Ген.Тошево за чет-
въртото тримесечие на 2018г. 
в размер на 1067,05 лв.

* На основание чл. 21 ал.1 
т.10 и ал. 2 от ЗМСМА Об-
щински съвет при Община 
Генерал Тошево

1. Упълномощава Кмета 
на Община Генерал Тоше-
во да издаде Запис на запо-
вед без протест и без разнос-
ки, без никакви възражения и 
без такси и удръжки, в полза 
на Министерство на труда и 
социалната политика, платим 
по предявяване, който обез-
печава пълният размер на 
авансовото плащане по Дого-
вор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
по проект: BG05M9OP001-
2.010-0306-C01 “Нови въз-
можности за заетост в зеле-
ната система и благоустрой-
ство на община Генерал То-
шево”, одобрен за финанси-
ране по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския со-
циален фонд, представлява-
щи до 20 % или 39968,32 ле-
ва, (тридесет и девет хиляди 
деветстотин шестдесет и ос-
ем лева и тридесет и две сто-
тинки) от общата стойност на 
допустимите разходи по про-
екта в размер на 199 841,60 
лева (сто деветдесет и девет 
хиляди осемстотин четириде-
сет и един лева и шестдесет 
стотинки).

2. Утвърждава текст на За-
пис на заповед, която е не-
разделна част от настояще-
то решение.

Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши необходимите дей-
ствия по изпълнение на ре-
шението.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 
от ЗПФ, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промените на 

приходите по бюджета на Об-
щина Генерал Тошево през 
третото тримесечие на 2018 
г. съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промените на 
разходите по бюджета на Об-
щина Генерал Тошево през 
третото тримесечие на 2018 
г. съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на компенсира-
ни промени на разходите по 
бюджета на Община Генерал 
Тошево през третото три-

месечие на 2018 г. съгласно 
Приложение № 3 и Приложе-
ние 4.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА и чл.125, ал.4 
от ЗПФ, Общински съвет Ге-
нерал Тошево реши:

1. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промените на 
приходите по бюджета на Об-
щина Генерал Тошево през 
четвъртото тримесечие на 
2018 г. съгласно Приложе-
ние № 1.

2. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на промените на 
разходите по бюджета на Об-
щина Генерал Тошево през 
четвъртото тримесечие на 
2018 г. съгласно Приложе-
ние № 2.

3. Общински съвет Гене-
рал Тошево приема инфор-
мация за актуализирано раз-
пределение на компенсира-
ни промени на разходите по 
бюджета на Община Генерал 
Тошево през четвъртото три-
месечие на 2018 г. съгласно 
Приложение № 3 и Приложе-
ние 4.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.22, ал.2 и ал.3 от Закона 
за народните читалища, Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во предоставя на народни-
те читалища на територия-
та на община Генерал Тоше-
во средства в общ размер на 
17 220 /седемнадесет хиляди 
двеста и двадесет/ лева - съ-
гласно приложения списък.

Финансовите средства да 
бъдат предоставени като до-
пълнителна общинска субси-
дия от Бюджета на Община 
Генерал Тошево през 2019 
година - от преходен остатък 
за 2018 г.

Общински съвет Генерал 
Тошево упълномощава кмета 
на общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

* На основание чл. 52, ал. 1 
и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връз-
ка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и 
чл.39 от Закона за публич-
ните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ /ДВ 
бр. 103/ 13.12.2018г./ за 2019 
г., ПМС №344 / 21.12.2018 г. 
за изпълнение на ЗДБРБ за 
2019г. и Наредбата за усло-
вията и реда за съставяне на 
бюджетна прогноза за мест-
ните дейности за следващи-
те три години, за съставя-
не, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бю-
джет на Община Генерал То-
шево, Общински съвет Гене-
рал Тошево приема бюджета 

на Община Генерал Тошево 
за 2019 г.

* На основание чл. 21, 
ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление 
и местната администрация и 
чл.4a, т.1 и чл.59, ал.6 от За-
кона за физическото възпи-
тание и спорта, във връзка с 
чл.26 от Закона за норматив-
ните актове, Общински съвет 
гр. Генерал Тошево реши:

1. Приема изменение на 
Наредбата за условията и ре-
да за финансиране на спорт-
ни клубове в Община Гене-
рал Тошево, както следва:

БИЛО:
Чл.5. (1) Спортните клубо-

ве, за да получат финансово 
подпомагане по настоящата 
наредба, следва да отгова-
рят на следните условия:

Да имат седалище и адрес 
на управление на територия-
та на община Генерал Тоше-
во;

Да са регистрирани като 
юридически лица с нестопан-
ска цел, съгласно изисквани-
ята на Закона за юридически-
те лица с нестопанска цел;

Да са вписани в Публич-
ния регистър на юридически-
те лица, развиващи общест-
вено полезна дейност, воден 
от Министерството на право-
съдието;

Да членуват в съответната 
спортна федерация;

Да са вписани в регистъра 
на спортните клубове, воден 
от Министерството на младе-
жта и спорта;

Да нямат финансови за-
дължения към Община Гене-
рал Тошево и държавата, ос-
вен ако не са разсрочени или 
отсрочени;

Да водят отчетност съглас-
но Закона за счетоводство-
то и съответните счетоводни 
стандарти;

При възможност да имат 
треньори със съответната 
професионална квалифика-
ция, съобразно законодател-
ството на Република Бълга-
рия;

Да водят активен трени-
ровъчен процес и участват в 
спортни мероприятия на об-
щинско, областно, републи-
канско и/или международно 
ниво;

СТАВА:
Чл.5. (1) Спортните клубо-

ве, за да получат финансово 
подпомагане по настоящата 
наредба, следва да отгова-
рят на следните условия:

Да имат седалище и адрес 
на управление на територия-
та на община Генерал Тоше-
во;

Да са регистрирани като 
юридически лица с нестопан-
ска цел, съгласно изисквани-
ята на Закона за юридически-
те лица с нестопанска цел;

Да членуват в съответната 
спортна федерация;

Да са вписани в регистъра 
на спортните клубове, воден 
от Министерството на младе-
жта и спорта;

Да нямат финансови за-
дължения към Община Гене-
рал Тошево и държавата, ос-
вен ако не са разсрочени или 
отсрочени;

Да водят отчетност съглас-
но Закона за счетоводство-
то и съответните счетоводни 
стандарти;

При наличие на възмож-
ност спортната дейност да се 
осъществява от треньори със 

съответната професионална 
квалификация, съобразно за-
конодателството на Републи-
ка България;

Да водят активен трени-
ровъчен процес и участват в 
спортни мероприятия на об-
щинско, областно, републи-
канско и/или международно 
ниво;

2. Възлага на Кмета на Об-
щина Генерал Тошево да из-
върши последващите, съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА 
чл.1, ал.2 от ЗМДТ Общински 
съвет Генерал Тошево рещи:

1. Изменя и допълва На-

редба № 10 за определяне-
то и администрирането на 
местни данъци, такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Генерал Тошево как-
то следва:

Раздел І
Данък върху недвижимите 

имоти
Било:
Чл. 70 (1) С данък върху 

недвижимите имоти се обла-
гат разположените на терито-
рията на страната сгради и 
поземлени имоти в строител-
ните граници на населените 
места и селищните образу-
вания, както и поземлените 
имоти извън тях, които спо-
ред подробен устройствен 
план имат предназначението 
по чл.8, т. 1 от Закона за ус-
тройство на територията.

Става:
Чл.70 (1) С данък върху не-

движимите имоти се облагат 
разположените на терито-
рията на страната поземле-
ни имоти, сгради и самостоя-
телни обекти в сгради в стро-
ителните граници на

населените места и селищ-
ните образувания, както и по-
землените имоти извън тях, 
които според подробен ус-
тройствен план имат пред-
назначението по чл. 8, т. 1 от 
Закона за устройство на те-
риторията и след промяна на 
предназначението на земята, 
когато това се изисква по ре-
да на специален закон.

Било:
Чл. 72 (1) Когато върху об-

лагаем недвижим имот пра-
вото на собственост или 
ограниченото вещно право е 
притежание на няколко лица, 
те дължат данък съответно 
на частите си.

Става:
Чл.72 (1) Когато върху об-

лагаем недвижим имот пра-
вото на собственост или 
ограниченото вещно право 
на ползване е притежание на 
няколко лица, те дължат да-
нък съответно на частите си.

Било
Чл.73 (2) Всеки от съсоб-

ствениците на имота, съот-
ветно от съпритежателите на 
ограниченото вещно право, 
може да плати данъка за це-
лия имот за сметка на оста-
налите.

Става:
Чл.73 (2) Всеки от съсоб-

ствениците на имота, съот-
ветно от съпритежателите 
на ограниченото вещно пра-
во на ползване, може да пла-
ти данъка за целия имот за 
сметка на останалите.

Създава чл.78а със след-
ното съдържание:

(1) За новопостроените 
сгради и постройки, които не 
подлежат на въвеждане в 

експлоатация по реда на За-
кона за устройство на терито-
рията собственикът уведомя-
ва за това писмено в 2-месе-
чен срок общината по место-
нахождението на имота, като 
подава данъчна декларация 
за облагане с годишен данък 
върху недвижимите имоти.

(2) Не се подават данъч-
ни декларации за облагане 
с годишен данък за имотите 
и ограничените вещни права, 
придобити по възмезден или 
безвъзмезден начин по раз-
дел трети от тази глава.

(3) За новопостроен или 
придобит по друг начин имот 
или ограничено вещно право 

на ползване в срока по ал.1 
предприятията подават ин-
формация за отчетната стой-
ност и други обстоятелства, 
имащи значение за опреде-
лянето на данъка.

(4) При преустройство и 
при промяна на предназна-
чението на съществуваща 
сграда или на самостояте-
лен обект в сграда, както и 
при промяна на друго обстоя-
телство, което има значение 
за определяне на данъка, да-
нъчно задължените лица уве-
домяват общината по реда и 
в срока по ал. 1.

(5) При придобиване на 
имот по наследство декла-
рацията по ал. 1 се подава 
в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В 
случай че не е подадена да-
нъчна декларация по ал. 1 от 
наследниците или заветни-
ците, след изтичането на сро-
ка по чл. 32 служителят по чл. 
4, ал. 1 образува партида за 
наследения недвижим имот 
въз основа на данните, на-
лични в общината и в регис-
търа на населението.

(6) Подадената деклара-
ция от един съсобственик, 
съответно ползвател, полз-
ва останалите съсобствени-
ци или ползватели.

(7) Не се изисква подава-
не на данъчна декларация, 
когато промяната в обстоя-
телствата, имащи значение 
за определяне на данъка, 
са удостоверени от община-
та в случаите на търпимост 
на строежите, в изпълнение 
на Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради или в качеството ѝ 
на възложител по Закона за 
устройство на територията. 
Служител от общинската ад-
министрация отразява слу-
жебно настъпилите промени 
в техническите характеристи-
ки на имота.

Чл. 82 се създава ал. 3 със 
следното съдържание:

(3) В случай, че е устано-
вено деклариране на пове-
че от едно основно жилище, 
облекченията по ал. 1 и 2 не 
се прилагат и данъкът, опре-
делен по чл. 22, се дължи в 
пълен размер за всяко от жи-
лищата и за периода, в който 
едновременно са декларира-
ни като основни жилища.

В Раздел IV. Данък върху 
превозните средства

Било
Чл. 104 (1) За леките авто-

мобили размера на данъка 
се определя съобразно мощ-
ността на двигателя, кориги-
ран с коефициент в зависи-
мост от годината на произ-
водство, както следва:

1. до 37 kW включително - 
0,44 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW 
включително - 0,52 лв. за 1 
kW;

3. над 55 kW до 74 kW 
включително - 0,70 лв. за 1 
kW;

4. над 74 kW до 110 kW 
включително - 1,45 лв. лв. за 
1 kW;

5. над 110 kW - 1,60 лв. за 
1 kW;

(2) Данъкът за ремаркета 
на леки автомобили е в след-
ните размери:

1. товарно ремарке - 6.50 
лв.

2. къмпинг ремарке - 13.00 
лв.

Става
Чл.104 (1) За леките и то-

варни автомобили с техни-
ческа максимална допусти-
ма маса не повече от 3,5 т. 
годишния данък се състои от 
два компонента - имуществен 
и екологичен .

Имущественият компонент 
се определя от стойността на 
данъка в зависимост от мощ-
ността на двигателя, кориги-
рана с коефициент в зависи-
мост от годината на произ-
водство както следва:

а) до 55 kW включително - 
0.52 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW 
включително - 0,70 лв. за 1 
kW;

в) над 74 kW до 110 kW 
включително - 1,45лв. за 1 
kW;

г) над 110 kW до 150 kW 
включително - 1,60 лв. за 1 
kW;

д) над 151 kW до 245 kW 
включително - 2,10 лв. за 1 
kW;

е) над 246 -2,80 лв. за 1 kW;
В зависимост от година-

та на производство данъкът 
се умножава с коефициенти-
те, определени с чл.55, ал.1 
от ЗМДТ.

Екологичният компонент е 
в зависимост от екологична-
та категория на автомобила 
както следва:

Екологична категория/кое-
фициент:

Без екологична категория 
- 1.30

„Евро 1” - 1.20
„Евро 2” - 1.10
„Евро 3” - 1
„Евро 4” - 0.80
„Евро 5” - 0.60
„Евро 6” - 0.40
„EEV” - 0.40
(2) Данъка за ремаркета на 

леки и товарни автомобили с 
технически допустима макси-
мална маса не повече от 3,5 т 
в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 6,50 
лв.;

2. къмпинг ремарке - 13,00 
лв.

Било
Чл.104 (4) Данъкът за три-

колка на база общото тегло е 
както следва:

1. до 400 кг включително - 
5,20 лв.

2. над 400 кг - 7,80 лв.
Става
Чл.104 (4 )Данъка за три-

колесно превозно средство, 
определено в чл. 4 от Регла-
мент (ЕС) № 168/2013 на Ев-
ропейския парламент и на 
Съвета от 15 януари 2013 г. 
относно одобряването и над-
зора на пазара на дву-, три- 
и четириколесни превоз-
ни средства (OB, L 60/52 от 
2 март 2013 г.), наричан по-
нататък «Регламент (ЕС) № 
168/2013» на базата на об-
щото тегло в размер, както 
следва:

1. до 400 кг включително - 
5,20 лв.;

2. над 400 кг - 7,80 лв.
Продължава на стр. 4
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Продължава от стр. 3
Било
Чл.104 (6) Данъкът за то-

варен автомобил до 12 т 
технически допустима мак-
симална маса е в размер на 
13.00 лв. за всеки започнат 
тон товароносимост

Става
Чл.104 (6) Данъка за това-

рен автомобил с технически 
допустима максимална маса 
над 3,5 т, но не повече от 12 
т, в размер на 13.00 лв.. за 
всеки започнати 750 кг това-
роносимост.

Било
Чл.104 (8)Данъкът за спе-

циализирани строителни 
машини (бетоновози, бетон-
помпи и други), автокранове, 
специализирани ремаркета 
за превоз на тежки или из-
вънгабаритни товари и дру-
ги специални автомобили, 
без тролейбусите, е в раз-
мер на 65,00 лв.

(9) Данъкът за автокрано-
ве с товароподемност над 
40 тона, специализирани ре-
маркета за превоз на тежки 
или извънгабаритни товари 
с товароподемност над 40 
тона е в размер на 130,00 лв.

Става
Чл.104 (8)Данъка за спе-

циализирани строителни 
машини (бетоновози, бетон-
помпи и други), автокранове 
и други специални автомо-
били, без тролейбусите, е в 
размер на 65,00 лв.

(9) Данъка за автокранове 
с товароподемност над 40 
тона е в размер на 130,00 лв.

Било
Чл.104 (12 ) Данъка за мо-

торни шейни и превозни 
средства от категория L7e 
по Закона за движението 
по пътищата е в размер на 
65,00 лв.

Става
Чл.104 (12) Данъка за мо-

торни шейни и четириколес-
ни превозни средства, опре-
делени в чл. 4 от Регламент 
(ЕС) № 168/2013 е в размер 
на 65,00 лв.

Създава се нова алинея 
13а към чл.104

Когато в регистъра по чл. 
54, ал. 1 няма данни за еко-
логичната категория на мо-
торното превозно средство, 
се приема, че превозното 
средство е без екологична 
категория.

Алинея 15 точка 5 се от-
меня.

Чл. 108
Било:
(1) За превозните сред-

ства с мощност на двига-
теля до 74 kW включител-
но, снабдени с действащи 
катализаторни устройства 
и несъответстващи на еко-
логичните категории „Евро 
3” , Евро 4, „Евро 5” Евро 6” 
и „EEV” , определеният по 
чл.55 от ЗМДТ данък за съ-
ответната

година се заплаща с на-
маление от 40 на сто.

(2) За превозните сред-
ства с мощност на двигате-
ля до 74 kW включително и 
съответстващи на екологич-
ни категории „Евро 3“ и „Ев-

ро 4“ данъкът се заплаща с 
50 на сто намаление, а за 
съответстващите на „Евро 
5“ и „Евро 6“ от определе-
ния по чл. 55, ал. 1 и 3 да-
нък от ЗМДТ, с 60 на сто на-
маление.

(3)За автобусите, товарни-
те автомобили, влекачите за 
ремарке и седловите влека-
чи с двигатели, съответства-
щи на екологични категории 
„Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът 
се заплаща с 40 на сто на-
маление, а за съответства-
щите на „Евро 5“, „Евро 6“ и 
„ЕЕV“ - с 50 на сто намале-
ние, от определения по чл. 
55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък от 
ЗМДТ.

(4) За автобуси, извърш-
ващи обществен превоз на 
пътници по редовни авто-
бусни линии в градовете и 
в слабонаселените планин-
ски и гранични райони, кои-
то се субсидират от общи-
ните, данъкът се заплаща в 
размер 10 на сто от разме-
ра, определен по реда на чл. 
55, ал. 5 от Закона за мест-
ните данъци и такси, при ус-
ловие че не се използват за 
други цели.

(5) Екологичните катего-
рии «Евро 3», «Евро 4», «Ев-
ро 5», «Евро 6» и «ЕЕV» се 
удостоверяват чрез предос-
тавяне на документ, от който 
е видно съответствието на 
превозното средство с опре-
делената от производителя 
екологична категория

Става:
Чл.108 (1). За мотопеди и 

мотоциклети с мощност на 
двигателя до 74 kW включи-
телно, и съответстващи на 
екологична категория „Евро 
4“ данъкът се заплаща с 20 
на сто намаление, а за съ-
ответстващите на екологич-
ни категории, по-високи от 
„Евро 4“ - с 60 на сто нама-
ление от определения по чл. 
55, ал. 3 данък.

(2) За автобусите, товар-
ните автомобили, с техниче-
ски допустима максимална 
маса над 3,5 т, влекачите за 
ремарке и седловите влека-
чи с двигатели, съответства-
щи на екологична категория 
„Евро 4“, данъкът се запла-
ща с 20 на сто намаление, а 
за съответстващите на „Ев-
ро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - с 50 
на сто намаление от опреде-
ления по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 
13 данък.

(3) За автобуси, извърш-
ващи обществен превоз на 
пътници по редовни авто-
бусни линии в градовете и 
в слабонаселените планин-
ски и гранични райони, кои-
то се субсидират от общи-
ните, данъкът се заплаща в 
размер 10 на сто от разме-
ра, определен по реда на чл. 
55, ал. 5, при условие че не 
се използват за други цели.

(4) Когато в регистъра по 
чл. 54, ал. 1 няма данни за 
екологичната категория на 
моторното превозно сред-
ство, се приема, че превоз-
ното средство е без еколо-
гична категория.

Било

Чл. 109 (3) Заплащането 
на данъка е условие за ре-
довност при годишния тех-
нически преглед на превоз-
ното средство. Заплащане-
то на данъка се удостове-
рява с представяне на изда-
ден или заверен от община-
та документ.

Става
Чл.109
Алинея 3 се изменя и при-

добива следното съдържа-
ние:

(3). Заплащането на данъ-
ка е условие за редовност 
при периодичния техниче-
ски преглед на превозното 
средство. Заплащането на 
данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автома-
тизиран обмен на информа-
ция между информационна-
та система за електронно 
регистриране на извърше-
ните периодични прегледи 
на пътни превозни средства, 
поддържана от Министер-
ството на транспорта, ин-
формационните технологии 
и съобщенията, и:

а) системата за обмен на 
информация, поддържана 
от Министерството на фи-
нансите в изпълнение на чл. 
5а, или

б) съответната система за 
администриране на местни 
данъци и такси на община-
та, или

2. представяне на изда-
ден или заверен от община-
та документ.

2. Възлага на Кмета на 
Община Генерал Тошево да 
извърши последващите съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 във връзка с чл.44, ал.5 
от ЗМСМА, Общински съ-
вет Генерал Тошево прие-
ма Отчет за изпълнение на 
Програмата за управление 
на община Генерал Тоше-
во за 2018 година, съглас-
но Приложение №1. Възла-
га на кмета на общината да 
извърши последващите съ-
гласно закона действия.

* На основание чл.21, 
ал.1,т.18 от ЗМСМА, Общин-
ски съвет Генерал Тошево 
именува следните обекти с 
обществено значение както 
следва:

Централен градски пло-
щад: Площад „Бялата ляс-
товица“;

Централен градски парк: 
Централен градски парк;

Парк зад ЖП линията: 
Парк „Бойна слава“;

Парк до СУ „Н. Вапцаров”: 
Парк „Стефан Тошев“;

Голяма зала в общината: 
Зала „Йордан Йовков“;

Зала на третия етаж: Зала 
„Дора Габе“;

Зала на втория етаж: Зала 
„Георги Шивачев“.

Общински съвет Генерал 
Тошево упълномощава кме-
та на общината да извърши 
последващите съгласно за-
кона действия.

Решението да се разгла-
си с обявление, което да се 
постави на определените за 
това места и да се публи-
кува във в-к „Добруджански 

глас“ и сайта на Община Ге-
нерал Тошево.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.15 и т.23, и ал.2 от Зако-
на за местното самоупра-
вление и местната админи-
страция и чл.5, ал.5 и ал.6 
от Правилника за организа-
ция и дейността на асоциа-
циите по водоснабдяване и 
канализация, във връзка с 
чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Зако-
на за водите и предстоящо 
заседание на Асоциация по 
водоснабдяване и канализа-
ция в обособена територия, 
обслужвана от «Водоснаб-
дяване и канализация - До-
брич» АД, Общински съвет 
Генерал Тошево реши:

1. Дава мандат на г-н Ва-
лентин Димитров - кмет на 
Община Генерал Тошево, да 
представлява Община Гене-
рал Тошево на редовно за-
седание на Общото събра-
ние на Асоциация по водо-
снабдяване и канализация 
в обособена територия, об-
служвана от «Водоснабдя-
ване и канализация - До-
брич» АД, което ще се про-
веде на 20.02.2019г. от 10:00 
часа в Областна админи-
страция Добрич.

2. Упълномощава г-н Ва-
лентин Димитров - кмет на 
Община Генерал Тошево, да 
гласува на редовно заседа-
ние на Общо събрание на 
Асоциация по водоснабдя-
ване и канализация в обосо-
бена територия, обслужва-
на от «Водоснабдяване и ка-
нализация - Добрич» АД по 
представения проект за дне-
вен ред по съвест, като за-
щитава интересите на граж-
даните на община Генерал 
Тошево.

3. При невъзможност г-н 
Валентин Димитров - кмет 
на Община Генерал Тоше-
во, да вземе участие в засе-
данието на Общо събрание 
на Асоциация по водоснаб-
дяване и канализация в обо-
собена територия, обслуж-
вана от «Водоснабдяване и 
канализация - Добрич», да 
се представлява от г-н Деян 
Димитров - заместник-кмет 
на Община Генерал Тоше-
во, като Общински съвет да-
ва мандат и го упълномоща-
ва да гласува по представе-
ния проект за дневен ред по 
съвест, като защитава инте-
ресите на гражданите на об-
щина Генерал Тошево.

* На основание чл.45, ал.9 
и ал.10 от Закона за местно-
то самоуправление и мест-
ната администрация Об-
щински съвет Генерал Тоше-
во отменя свое Решение № 
9-19 от 20.12..2018г.

* На основание чл.21, ал.1, 
т.12 във връзка с чл.44, ал.5 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Генерал Тошево

1. Приема Отчет за изпъл-
нение на Програмата за уп-
равление на община Гене-
рал Тошево за 2018 година, 
съгласно Приложение №1.

2. Възлага на кмета на 
общината да извърши пос-
ледващите съгласно закона 
действия.

Заседание на Общинския съвет

Фондът на Исторически музей - Генерал Тошево се 
обогати с нови експонати, открити при теренни обхо-
ди в землището на община Генерал Тошево през 2018 г. 
от археолозите на РИМ - Добрич. Движимите културни 
ценности са изложени в зала „Археология” на музея и са 
свидетелство за поминъка и културата на населението, 
живяло в нашите земи. Благодаря на колегите от РИМ - 
Добрич за отличната методична помощ, за идентифика-
цията и реставрацията на културните ценности.

ПоКана за събрание
Настоятелството на На-

родно читалище „Светли-
на 1941” в Генерал Тошево, 
на основание чл.15, ал.1 от 
Закона за народните чита-
лища, свиква на 11 февру-
ари 2019 г. от 17:30 часа в 
залата на читалището от-
четно-изборно събрание 
при следния дневен ред:

1. Отчет на настоятел-
ството за дейността на На-
родно читалище „Светлина 
1941” за периода 2018 г.

2. Отчет на проверител-
ната комисия за периода 

2018 г.
3. Приемане на бюджета 

на читалището за 2019 г.
4. Приемане на насоки 

за работата на читалището 
през периода 2019-2021 г.

5. Приемане на култур-
ния календар на читалище-
то за 2019 г.

6. Определяне размера 
на членския внос.

7. Избор на ръководни 
органи на читалището - на-
стоятелство, председател 
и проверителна комисия.

8. Текущи.

Отиде си Дяко Дяков

На 2 февруари на 63-годишна възраст, след кратко бо-
ледуване, ни напусна главният редактор на вестник „Доб-
руджански глас“ Дяко Дяков.

Той е роден на 8 юли 1955 година в град Генерал Тоше-
во и е един от доайените на журналистиката в Добричка 
област с повече от 45 годишна кариера. Всички го познава-
ха като журналист, редактор и главен редактор на общин-
ския вестник „Добруджански глас“. През годините е бил и 
кореспондент на регионалните и централни издания.

Журналистическата кариера на Дяко Дяков започва в 
местния вестник „Ленински зов“ (сега „Добруджански глас“) 
през далечната 1975 г. От тогава до последния си ден той 
отразява всички значими събития в общината и ежеднев-
ните проблеми на нейните жители.

За себе си той обичаше да казва, че е вестникар, а не 
журналист. Прецизираше всеки макет на броя до послед-
ния детайл и не правеше никакви компромиси с работата 
си. Така са го учили с ценни съвети в професията Георги 
Иванов - Бай Жоро, Георги Балабанов, Васил Мишев, Цве-
тан Цветанов, Димитър Дуков, Йордан Трухчев, Йовчо Ка-
рамфилов и Николай Желев.

Издал е над 1700 броя на вестник „Добруджански глас“, 
за който винаги е казвал, че го чувства като член на семей-
ството и е неговото трето дете.

Отиде си един народен, достоен и добър човек. Всеотда-
ен към своята работа и с изключително чувство за хумор.

Поклон пред неговата памет.


