ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-1
от 02.03.2020 година
за ново разглеждане на Решение № 1-16 от 05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.45, ал.4 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, т.4 и 5 от Закона за
публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Отменя т.20 на Решение №1-16/05.02.2020г. на Общински съвет Генерал Тошево.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.І.1 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-2
от 02.03.2020 година
за ново разглеждане на Решение № 1-20 от 05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал
Тошево
На основание чл.45, ал.4 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Отменя чл.33, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет
Генерал Тошево.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.І.2 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-3
от 02.03.2020 година
за ново разглеждане на Решение № 1-4 от 05.02.2020 г. на Общински съвет Генерал
Тошево
На основание чл.45, ал.4 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Отменя решение № 1-4/05.02.2020г. на Общински съвет Генерал Тошево.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.І.3 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-4
от 02.03.2020 година
за определяне на представител на Общински съвет Генерал Тошево в Областен съвет за
развитие
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Избира за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич д-р Яна Бонева
Георгиева - Председател на Общински съвет Генерал Тошево
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.І.4 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-5
от 02.03.2020 година
за осигуряване на безлихвен заем в размер до 50 000 лева на проект „Заедно можем да
продължим”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
процедура BG05M9OP001-2.004 „ Услуги за рано детско развитие” съфинансирана от
ЕСФ за изпълнение на административни дейности и текущи разходи
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отпуска безлихвен заем в размер до 50 000 лева на проект „Заедно можем да
продължим”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за рано детско развитие” за изпълнение на
административни дейности и текущи разходи.
2. Предоставените заемообразно средства на проект „Заедно можем да продължим” да
се отчитат като временен заем по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и
сметки за средствата от Европейския съюз“
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.ІІ.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-6
от 02.03.2020 година
заосигуряване на безлихвен заем в размер до 500 000 лева от временно свободни средства
от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проект „Развитие на
туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство”, ROBG
453, по програма INTRREG V-A Румъния – България 2014-2020г. съфинансирана от
ЕФРР
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отпуска безлихвен заем в размер до 500 000 лева временно свободни средства от
общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания по проект „Развитие на
туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство”, ROBG 453, по
програма INTRREG V-A Румъния – България 2014-2020г. съфинансирана от ЕФРР.
2. Предоставените заемообразно средства на проект ROBG 453 да се отчитат като
временна финансова помощ по § 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки
за средствата от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.ІІ.2 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-7
от 02.03.2020 година
за осигуряване на безлихвен заем в размер до 148 306.40 лева от временно свободни
средства от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания по изпълнение на
договор №BG05M9OP001–1.059-0003 от 10.01.2020 г. попроект “Осигуряване на достъп до
заетост на безработни лица от Община Генерал Тошево и повишаване качеството на
работните места на заетите лица“, финансиран от оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001–1.059 „Достъп до заетост за
търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на
труда чрез местни инициативи за заетост“ чрез Водено от общностите местно развитие

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отпуска безлихвен заем в размер до 148 306.40 лева от временно свободни средства
от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания по договор №BG05M9OP001–
1.059-0003от 10.01.2020 г. попроект “Осигиряване на достъп до заетост на безработни
лица от Община Генерал Тошево и повишаване качеството на работните места на
заетите лица“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014
– 2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“,
процедура BG05M9OP001–1.059 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица, отдалечениот пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“
чрез Водено от общностите местно развитие.
2. Предоставените заемообразно средства на проект BG05M9OP001–1.0590003„Осигиряване на достъп до заетост на безработни лица от Община Генерал Тошево
и повишаване качеството на работните места на заетите лица“ да се отчитат като
временна финансова помощ по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средства от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.ІІ.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-8
от 02.03.2020 година
за осигуряване на безлихвен заем в размер до 778 576.45 лева от общинския бюджет за
финансиране на плащания по проект Повишаване на енергийната ефективност в сградата
на Районен съд - Генерал Тошево, ул. "Опълченска" № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр.
Генерал Тошево, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 4, ул. "Трети март" № 6 и ул. "Трети март"
№ 38” , Оперативна програма Региони в растеж, процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните
райони-2“

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.Отпуска безлихвени заеми в размер до 778 576.45 лева от общинския бюджет, за
финансиране на плащания по проект Повишаване на енергийната ефективност в сградата
на Районен съд - Генерал Тошево, ул. "Опълченска" № 1 и многофамилни жилищни сгради
в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 4, ул. "Трети март" № 6 и ул.
"Трети март" № 38“.
2. Предоставените заемообразно средства на проект да се отчитат като временни
безлихвени заеми по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.ІІ.4 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-9
от 02.03.2020 година
за осигуряване на безлихвен заем в размер до 806 364.97 лева от общинския бюджет за
финансиране на плащания по проект „Повишаване на енергийната ефективност в
обществени сгради, с адреси: ул. "Д. Благоев" № 6; ул. "Васил Априлов" №18, ул. „Трети
март“ № 8 А и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. "Васил Априлов" № 2, ул.
"Трети март" № 10“, в гр. Генерал Тошево“. Оперативна програма Региони в растеж,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0012.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл.104, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отпуска безлихвени заеми в размер до 806 364.97 лева от общинския бюджет, за
финансиране на плащания по проект „Енергийна ефективност в периферните райони-2“,
проект „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. „Д.
Благоев“ № 6; ул. „Васил Априлов“ № 18, ул. „Трети март“ 8 А и много фамилни
жилищни сгради, с адреси: ул. „Васил Априлов“ № 2, ул. „Трети март“ № 10 , в гр. Генерал
Тошево“.
2. Предоставените заемообразни средства на проект да се отчитат като временни
безлихвени заеми по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз“.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.03.2020г., протокол № 2, т.ІІ.5 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

