ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-1
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следните постоянни комисии към Общински съвет Генерал Тошево :
Бюджетно-данъчна (БД); Промишлено стопански дейности и устройство на територията
(ПСДУТ); Селско стопанство, гори и екология (ССГЕ); Просвета, наука, култура,
вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм (ПНКВПМСТ), Социална дейност и
здравеопазване (СДЗ) и Законност и обществен ред (ЗОР) с петчленен състав.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-2
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следния състав на постоянната комисия Бюджетно-данъчна към Общински съвет
Генерал Тошево:
БЮДЖЕТНО-ДАНЪЧНА:
Председател:
Зам. председател:
Секретар:
и членове:

Михаил Герасимов Михайлов
Владимир Начев Начев
Росен Димов Власев
Ганка Колева Феодорова
Петя Илиева Панева

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.1.1 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-3
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следния състав на постоянната комисия по Промишлено-стопански дейности и
устройство на територията към Общински съвет Генерал Тошево:
ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА:
Председател:
Зам. председател:
Секретар:
и членове:

Георги Николаев Тодоров
Борис Райнов Борисов
Николай Иванов Костов
Красимир Колев Костадинов
Васил Цветанов Василев

Решението е прието - от 16 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.1.2 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-4
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следния състав на постоянната комисия по Селско стопанство гори и екология
към Общински съвет Генерал Тошево:
СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРИ И ЕКОЛОГИЯ:
Председател:
Зам. председател:
Секретар:
и членове:

Коста Иванов Костов
Владимир Начев Начев
Михаил Герасимов Михайлов
Георги Николаев Тодоров
Росица Иванова Стоянова

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.1.3 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-5
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следния състав на постоянната комисия по Просвета, наука, култура,
вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм към Общински съвет Генерал Тошево:
ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА,
МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ:
Председател:
Зам. председател:
Секретар:
и членове:

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ,

ПРОБЛЕМИ

НА

Ганка Колева Феодорова
Петя Илиева Панева
Красимир Колев Костадинов
Митка Тодорова Колева
Росен Димов Власев

Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.1.4 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-6
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следния състав на постоянната комисия по Социална дейност и здравеопазване
към Общински съвет Генерал Тошево:
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:
Председател:
Зам. председател:
Секретар:
и членове:

Катюша Георгиева Димитрова
Къна Минчева Дякова
Васил Цветанов Василев
Борис Райнов Борисов
Николай Иванов Костов

Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.1.5 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-7
от 18.11.2019 година
за утвърждаване състави и ръководства на Постоянните комисии при Общински съвет
Генерал Тошево

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

Утвърждава следния състав на постоянната комисия по Законност и обществен ред към
Общински съвет Генерал Тошево:
ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:
Председател:
Зам. председател:
Секретар:
и членове:

Росица Иванова Стоянова
Къна Минчева Дякова
Катюша Георгиева Димитрова
Митка Тодорова Колева
Иван Гавраилов Петров

Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.1.6 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-8
от 18.11.2019 година
за избор на временна комисия по изработване на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Генерал Тошево

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

СЪЗДАВА временна комисия в състав:
Председател
и членове:

1. Георги Николаев Тодоров – общински съветник
2. Ганка Колева Феодорова – общински съветник
3. Михаил Герасимов Михайлов – общински съветник
4. Росица Иванова Стоянова – общински съветник
5. Росен Димов Власев – общински съветник
6. юрист на общината
7. юрист на общината

със задача в срок до следващо заседание на Общински съвет да изготви Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево.
Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 2-9
от 18.11.2019 година
за избор на комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 72, ал.2, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество, чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за
извършване на проверка на декларации и за установяваве на конфликт на интереси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Определя постоянната комисия по „Законност и обществен ред” да извършва проверка на
декларации, при необходимост да изготвя информация и свързаните със сигнали документи и да я
представя в срок на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество.
Решението е прието - от 16 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 18.11.2019г., протокол № 2, т.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

