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 № 3-1
от 02.12.2019 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2019/2020 година в общинските училища
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.68 от Наредба за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищно образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. РАЗРЕШАВА функционирането на маломерни паралелки в Средно училище „Никола Й.
Вапцаров“ гр. Генерал Тошево през учебната 2019/2020 година, а именно:
1. СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ген. Тошево
Клас
Брой паралелки
IX – профил 1 маломерна
икономическо
развитие
X–
профил 1 маломерна
икономическо
развитие

Брой ученици
16

17

ІІ. ДЕКЛАРИРА, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените
маломерни паралелки в средищното училище СУ „Никола Йонков Вапцаров”,
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи, съгласно
нормативната уредба действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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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 № 3-2
от 02.12.2019 година

за утвърждаване на броя на педагогически персонал, зает по трудово правоотношение в системата на
предучилищното и училищно образование на територията на община Генерал Тошево, за
възстановяване на разходите за транспорт от местоживеене до месторабота и обратно
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 №4-1/07.06.2019 г. и решение №5-1/ 06.08.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Допълва свои решения №4-1/07.06.2019 г.и №5-1/06.08.2019 г.
І. ДОБАВЯ към брой педагогическия персонал в училищата и детските градини на територията
на общината и определя заплащане на транспортни разходи за финансовата 2019 година, при спазване на
условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г., както следва:
ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно – 1 бр. директор
ОУ “Хр. Смирненски” гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 1 бр. учител
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
По маршрут: Василево – Красен и обратно – 1 бр. учител
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 1 бр. директор
ДГ с. Пчеларово
По маршрут: Генерал Тошево– Пчеларово и обратно – 1 учител
ДГ с. Присад
По маршрут: Генерал Тошево– Присад и обратно – 1 учител и 1 директор
ІІ.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org
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РЕШЕНИЕ № 3-3
от 02.12.2019 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.36 от Постановление на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2019г. и чл.256, 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
2019– 2020 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 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.І.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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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 № 3-4
от 02.12.2019 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за неотдадени на
проведени тръжни процедури за стопанската 2019-2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинска собственост и 24а ал.5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделски земи, и чл.76 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за 5
стопански години, считано от 2019-2020г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, както
следва:
землище

№ на
имота по
КВС

Бежаново

ПИ 028001

03157.28.1

X

Бежаново
Бежаново
Кардам

ПИ 025002
ПИ 028002
ПИ 140015

03157.25.2
03157.28.2
36467.140.15

IV
X
ІV

Конаре

ПИ 000073

38217.12.168

ІІІ

Красен
Лозница
Лозница
Лозница
Малина
Равнец
Сноп
Сноп
Сноп
Сърнино

ПИ 000110
ПИ 041042
ПИ 060038
ПИ 000014
ПИ 000076
ПИ 106002
ПИ 020001
ПИ 018193
ПИ 025014
ПИ 013001

39534.118.72
44179.41.42
44179.60.38
44179.9.36
46351.75.76
61159.106.2
67756.20.1
67756.18.193
67756.25.14
70634.13.1

V
ІІІ
ІІІ
VІ
ІІІ
ІІІ
III
ІV
ІІІ
ІІІ

индентификатор кате
на имота по КРР гория

НТП
Друг вид
поз имот
нива
нива
нива
Друг вид
поз. имот
нива
чит.нива
нива
нива
б.торище
нива
б.лозе
нива
нива
нива

площ ККР
дка
360.000
46.788
147.781
9.319
15.006
10.811
50.016
35.012
11.546
19.076
39.803
50.000
9.826
14.214
10.533
829.731

2.ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи,
определени в т.1 както следва:
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Категор Цена
ия
Земедел лв/дка
ска земя

ІІ
86.00

ІІІ

ІV

86.00

86.00

V
86.00

VІ
86.00

VІІ

VІІІ

ІХ

71.00

71.00

71.00

Х
71.00

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия –правни и
фактически за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и сключване на договори за отдаване
под наем на имотите по т.1
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, 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

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 № 3-5
от 02.12.2019 година
за даване на разрешение, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане на процедура за
определяне на трасе за изместване на част от въздушен електропровод, в с.Красен

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а, ал.1 от Закон за устройство на
територията,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА на Електроразпределение Север АД с ЕИК 104518621 изработване на
Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне на трасе за
изместване на част от въздушен електропровод, от УПИ ІХ-602, кв. 7А по плана на с. Красен, община
Генерал Тошево в ПИ 39534.105.68 и ПИ 39534.105.69 по Кадастралната карта на село Красен,
община Генерал Тошево.
2. Дава право на прокарване на електропровода през засегнатите имоти общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
4. 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 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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РЕШЕНИЕ № 3-6
от 02.12.2019 година

за продажба на имот – общинска собственост на собственика на законно построена върху него
сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.8, ал.9, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с искане с вх.№ТР-05-0712253/24.09.2019г. от г-н Муше Дваш,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2019 г., както следва:
Продажба на имот:
№ по
ред
1.

Населено място
с.Конаре

Квартал
Кв. 10

УПИ №
УПИ №VIII-42

Площ /кв.м.
1 500

Очаквани приходи: 3 600.00 лв.
IІ. ДАВА съгласие за продажба на г-н МУШЕ ДВАШ, гражданин на република Франция,
роден на 22.08.1957г. в Йерусалим, притежаващ паспорт тип Р, код FRA, номер 14DF55847, издаден на
27.10.2014г. от Генерално консулство на Франция в Йерусалим, валиден до 26.10.2024г., с адрес Израел,
град Йерусалим, Бейт Хакерем, ул. Хамешоререт Рачел 10, чрез пълномощника Станимир Тодоров
Тодоров с ЕГН 7403085781 от гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 2, вх. Д, ап. 43, упълномощен с
пълномощно рег.№2544/ 19.09.2019г. от Снежина Желева - нотариус в район РС Генерал Тошево с
рег. №313 на Нотариална камара, на следния недвижим имот: общинска земя с площ от 1 500(хиляда и
петстотин)кв.м., представляваща УПИ №VIII-42(осми за планоснимачен четиридесет и две) в
кв.10(десети) по ПУП на с.Конаре, общ. Генерал Тошево, обл.Добрич, частна общинска собственост,
съгласно АОС №2166/28.07.2006г., вписан под №63, том VIII, вх. рег №3431, вписан на 01.08.2000г. в
СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: УПИ №VII-40,УПИ№ IХ-43, ОК27-ОК 28,
УПИ №V-42.
Г-н Муше Дваш е собственик на масивна жилищна сграда, изградена въз основа отстъпено
право на строеж, съгласно Удостоверение №437/8.05.1963г. на ИК при Общински народен съвет
Василево, за учредяване право на строеж върху държавна земя.
IІІ. Продажбата на имота по т.І да бъде извършена по пазарна цена, определена от оценител
на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, в размер на
3 600.00 (три хиляди и шестстотин) лв., върху която се начислява ДДС и която не е по-ниска от
данъчната оценка – 3 420.00 лв. (три хиляди четиристотин и двадесет).
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия и сключи договор за продажба на общински имот.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІІІ.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 № 3-7
от 02.12.2019 година
за отдаване под наем на поземлени имоти, находящи се в строителните граници на населени
места, за срок от шест стопански години, чрез публичен търг с явно наддаване

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.14, ал.2 и ал.3 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:

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2019 г., както следва:
Отдаване под наем на имоти:
№
по
ред
1.

2.

Населено място

Квартал

УПИ №

Кв.10
Кв.11

УПИ №IX
УПИ №II

с.Малина

4.

5.

640
1 350

с. Сираково
Имотът се
намира в
околовръстния
полигон на
селото
Имотът се
намира в
околовръстния
полигон на
селото

3.

Площ / кв.м.

2 500

12 155

с.Сърнино
Кв.11

УПИ №XIII

1 245

Промишлена
зона
Промишлена
зона

ПИ№ 2135

1 300

ПИ№ 2285

13 450

Кв.6

УПИ№IV-44

Генерал Тошево

Кв. Пастир
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1 460

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Кв.2
Кв.2

УПИ №XII
УПИ №XIII

2 330
1 500

Кв.2
Кв.5
Кв.9
Кв.9
Кв.21

УПИ №I
УПИ №III-4
УПИ №XI–11,12
УПИ №XIV-11
УПИ №V-51

1 310
1 550
825
1 400
1 000

Кв.15
Кв.15

УПИ №XXII
УПИ №XXI-12

1 310
1 230

Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв.20

УПИ№ VI
УПИ№X
УПИ№XI
УПИ№XII
УПИ №XIII-65

840
800
820
840
1 040

Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73

УПИ №I
УПИ №III
УПИ №II
УПИ №VIII
УПИ №VII
УПИ №VI
УПИ №V
УПИ №IV

1 730
1 350
2 300
2 600
2 360
1 860
1 760
2 450

Кв.15

УПИ №ХXII

1 800

Кв.17
Кв.17
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.24
Кв.30

УПИ №II-30
УПИ №I-30
УПИ №VI
УПИ №VIII
УПИ №IX
УПИ №X
УПИ №XI
УПИ №XII
УПИ №III-82
УПИ№-133

1 180
1 200
1 240
1 240
1 240
1 240
1 180
1 150
1 250
1 200

Кв.13
Кв.13

УПИ №II
УПИ №I

1 350
1 120

Кв.3
Кв.3
Кв.7
Кв.7
Кв.7

УПИ №V-42
УПИ №IV-43
УПИ №II-65
УПИ №IV-65
УПИ №V-65

1 160
1 160
1 185
1 450
975

с.Конаре

с.Бежаново
с.Къпиново

с.Росица

с.Чернооково

с.Преселенци
с.Писарово
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13.

14.
15.

Кв.30
Кв.30
Кв.30

УПИ №VII
УПИ №VIII
УПИ №IX

Кв. 59
Кв. 59

УПИ№I-снс
УПИ№II-снс

865
685

Кв.9

УПИ №V- общ

800

с.Спасово

с.Равнец
с.Йовково

16.

с.Великово

17.

с.Кардам

34045.501.177
34045.501.178

503
1 693

Кв.24

УПИ№I-общ.

1 380

Кв.53

УПИ№Iозеленяване
УПИ№Iозеленяване

Кв.35
18.

1 200
1 200
1 270

11 235
15 820

с.Средина
Имотът се
намира в
околовръстния
полигон на
селото

19.

10 529

с.Пчеларово
Кв.24

УПИ№I-общ.

1 850

Очаквани приходи: 9000.00лв.
II.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем, чрез търг с явно наддаване за 6/шест/
стопански години, считано от 2019-2020г., следните поземлени имоти – общинска собственост:
№
по
ред
1.

2.

Населено място

Квартал

УПИ №

Кв.10
Кв.11

УПИ №IX
УПИ №II

Площ / кв.м.

с.Малина
640
1 350

с. Сираково
Имотът се
намира в
околовръстния
полигон на
селото
Имотът се
намира в
околовръстния
полигон на
селото
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2 500

12 155

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

с.Сърнино
Кв.11

УПИ №XIII

1 245

Промишлена
зона
Промишлена
зона

ПИ№ 2135

1 300

ПИ№ 2285

13 450

Кв.6
Кв.2
Кв.2

УПИ№IV-44
УПИ №XII
УПИ №XIII

1 460
2 330
1 500

Кв.2
Кв.5
Кв.9
Кв.9
Кв.21

УПИ №I
УПИ №III-4
УПИ №XI–11,12
УПИ №XIV-11
УПИ №V-51

1 310
1 550
825
1 400
1 000

Кв.15
Кв.15

УПИ №XXII
УПИ №XXI-12

1 310
1 230

Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв.20

УПИ№ VI
УПИ№X
УПИ№XI
УПИ№XII
УПИ №XIII-65

840
800
820
840
1 040

Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73
Кв.73

УПИ №I
УПИ №III
УПИ №II
УПИ №VIII
УПИ №VII
УПИ №VI
УПИ №V
УПИ №IV

1 730
1 350
2 300
2 600
2 360
1 860
1 760
2 450

Кв.15

УПИ №ХXII

1 800

Кв.17
Кв.17
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.18
Кв.24
Кв.30

УПИ №II-30
УПИ №I-30
УПИ №VI
УПИ №VIII
УПИ №IX
УПИ №X
УПИ №XI
УПИ №XII
УПИ №III-82
УПИ№-133

1 180
1 200
1 240
1 240
1 240
1 240
1 180
1 150
1 250
1 200

Кв.13
Кв.13

УПИ №II
УПИ №I

1 350
1 120

Генерал Тошево

Кв. Пастир

с.Конаре

с.Бежаново
с.Къпиново

с.Росица

с.Чернооково

с.Преселенци
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12.

13.

с.Писарово

с.Равнец

15.

с.Йовково

17.

УПИ №V-42
УПИ №IV-43
УПИ №II-65
УПИ №IV-65
УПИ №V-65
УПИ №VII
УПИ №VIII
УПИ №IX

1 160
1 160
1 185
1 450
975
1 200
1 200
1 270

Кв. 59
Кв. 59

УПИ№I-снс
УПИ№II-снс

865
685

Кв.9

УПИ №V- общ

800

с.Спасово

14.

16.

Кв.3
Кв.3
Кв.7
Кв.7
Кв.7
Кв.30
Кв.30
Кв.30

34045.501.177
34045.501.178

503
1 693

Кв.24

УПИ№I-общ.

1 380

Кв.53

УПИ№Iозеленяване
УПИ№Iозеленяване

с.Великово
с.Кардам
Кв.35

18.

с.Средина

19.

с.Пчеларово

Имотът се
намира в
околовръстния
полигон на
селото
Кв.24

11 235
15 820
10 529

УПИ№I-общ.

1 850

III.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 120.0лв/дка за
отдаване на земеделски земи от ОПФ.
IV. 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 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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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 № 3-8
от 02.12.2019 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по
бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.125, ал.4 от ЗПФ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на приходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2019 г.
съгласно Приложение № 1.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
промените на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2019 г.
съгласно Приложение № 2.
IІІ. Общински съвет Генерал Тошево приема информация за актуализирано разпределение на
компенсирани промени на разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през третото
тримесечие на 2019 г. съгласно Приложение № 3 и Приложение 4.
Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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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 № 3-9
от 02.12.2019 година
за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал
Тошево за периода 2020-2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2 от
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал
Тошево за периода 2020 – 2022 г. съгласно Приложение №1.

Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІV.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 № 3-10
от 02.12.2019 година
за „Благотворителна Коледа 2019” - 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 местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие за осигуряването на 1 000,00 /хиляда/ лева за „Благотворителна Коледа 2019” за
закупуване на трайни хранителни продукти, които да се предоставят на крайно нуждаещи се жители
на общината.
2. Средствата са предвидени 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 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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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 № 3-11
от 02.12.2019 година
за приемане на отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
на Община Генерал Тошево към 30 юни 2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и
чл.46, ал.2 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема уточнения план на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2019 г. по
прихода и разхода по дейности и параграфи, както следва:
1.1. по прихода – 16 153 319 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, 2 и 3)
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 7 476 695 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности – 8 676 624 лв.
1.2. по разхода – 16 153 319 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложения
№ 4, 5 и 6)
1.2.1. разходи за държавни дейности – 7 476 695 лв. (Приложения № 4)
1.2.2. разходи за местни дейности – 7 208 946 лв. (Приложения № 5)
1.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 1 467 678 лв.
(Приложения № 6)
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2019
г., както следва:
2.1. по прихода – 6 677 407 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения № 1, 2 и 3)
2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 3 728 374 лв.
2.1.2. приходи за местни дейности – 2 949 033 лв.
2.2. по разхода – 6 677 407 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложения
№ 4, 5 и 6)
2.2.1. разходи за държавни дейности – 3 728 374 лв. (Приложения № 4)
2.2.2. разходи за местни дейности – 2 572 621 лв. (Приложения № 5)
2.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 376 412 лв.
(Приложения № 6)
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община
Генерал Тошево към 30 юни 2019 г. (Приложения № 7)
Решението е прието - от 16 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІV.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 № 3-12
от 02.12.2019 година
за актуализация на бюджет 2019 г. на Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2019 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 1.
Решението е прието - от 16 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.ІV.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 № 3-13
от 02.12.2019 година
за трансформиране на длъжност от кмет на кметство на кметски наместник на кметство
На основание чл.21, ал.1, т.2, чл.46а, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Утвърждава трансформацията на длъжността кмет в кметски наместник в посочените 13 села
– Горица, Дъбовик, Житен, Изворово, Красен, Малина, Петлешково, Преселенци, Писарово, Равнец,
Рогозина, Снягово и Чернооково.
Възлага на Кмета на общината да извърши последващите, съгласно закона действия.

Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.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 № 3-14
от 02.12.2019 година
за утвърждаване броя на кметските наместници на населените места в Община Генерал
Тошево и определяне на пълномощията им
На основание чл.21,ал.1 т.2 и чл.46а,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Утвърждава обща численост в съответствие със структурата на Общината на кметски
наместници – от 12,5 на 25,5 бройки, като се запазва общата численост на структурата на Общината –
184,25 бройки.
2. Възлага на Кмета на Общината да приведе структурата на персонала съобразно взетото
решение.
3. На основание чл.21,ал.1 и ал.2,чл.46а,ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево
определя следните пълномощия на кметските наместници, както следва:
- осигуряват спазването на обществения ред в населеното място, като имат правомощия
съгласно Закона на МВР на съответната територия до пристигане на полицейските органи.
- длъжностни лица са съгласно Закона за гражданската регистрация, водят регистрите на
населението по гражданско състояние, издават удостоверения въз основа на тях и изпращат
актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.
- организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на
територията на населеното място.
- отговарят за стопанисването на обекти, които са общинска собственост, намиращи се в
населеното място.
- предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и подпомагат
охраната на полските имоти.
- организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
- следят за нормалното водоснабдяване, електроснабдяване и комуникации, като при
необходимост сигнализират съответните поделения, осъществяващи поддръжката им.
- подпомагат и контролират функционирането и развитието на търговската мрежа, услугите на
населението и транспортното обслужване.
- подпомагат и координират дейността на здравните, социалните и културни структури на
територията на населеното място.
- изпълняват бюджета на Общината в частта му за населеното място.
- притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото
законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт.
- съдействат и контролират прилагането на нормативните актове, уреждащи въпросите на
земеползването и възстановяването на горите.
- осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица.
- изпълняват нотариални функции, изрично посочени в Закона за нотариусите и нотариалната
дейност.
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

- извършват връчването на документи,изпратени от компетентен орган – съд, прокуратура,
община и други структури, съгласно изискванията на действащото законодателство.
- подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и вземания по ЗМДТ.
- организират изпълнението на актовете на Общинския съвет и на кмета на Общината,
отнасящи се за територията и гражданите на съответното населено място.
- участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и имат
възможността да вземат участия при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.
- дават становище по жалби и молби на гражданите от населеното място.
- съдействат за опазване на археологически обекти
- организират провеждането на културни, спортни, хуманитарни и други дейности на
територията на населеното място.
- съдействат по изпълнението на програми за полагане на обществено полезен труд.
- възлагат и контролират дейността на работници по програми, в съответствие с изискванията
на нормативните актове.
- представляват населеното място пред обществени и политически организации и други
институции, когато това е предвидено от закон или друг нормативен акт.
- работят и спазват изискванията на ЗЗЛД и ЗДОИ.
- отчитат се ежегодно пред населението на населеното място и пред кмета на Общината.
- работят по превенция и противодействие на корупцията.
- организира празнично-обредната дейност.
- преброяване на населението.
- организира произвеждането на избори и референдуми на територията на населеното място.
- изпълняват и други функции, възложени им от закон, подзаконови нормативни ктове,
решения на Общинския съвет или от кмета на Общината.
4. Възлага на кмета на Общината да разпореди изписване и утвърждаване на длъжностни
характеристики на кметските наместници по приетите пълномощия след влизане на
решенията в сила.
5. Възлага на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.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 № 3-15
от 02.12.2019 година
за провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по В и К в обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” Добрич АД

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и предстоящо
заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
представлява Община Генерал Тошево на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията
по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация – Добрич” АД, което ще се проведе на 18.12.2019г. от 10:00 часа в Областна
администрация Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
гласува на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация
в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация – Добрич» АД по
представения проект за дневен ред по съвест, като защитава интересите на гражданите на община
Генерал Тошево.
3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да вземе
участие в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич”, да се представлява
от г-н Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал Тошево, като Общински съвет дава
мандат и го упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава
интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
Решението е прието - от 16 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.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 № 3-16
от 02.12.2019 година
за сформиране състав на общински съвет за намаляване риска от бедствия

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
чл.65а, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Определя за състава на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, общински
съветници както следва:
1. Председателят на ПК по ЗОР - Росица Иванова Стоянова
2. Председателят на ПК по ССГЕ – Коста Иванов Костов
Възлага на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 16 гласували – с 14 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.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 № 3-17
от 02.12.2019 година
за определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на
НСОРБ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на общинския съвет д-р Яна Бонева Георгиева – Председател на
Общински съвет Генерал Тошево.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от Георги Николаев Тодоров – общински съветник.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.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 № 3-18
от 02.12.2019 година
за членство на Председателя на Общински съвет Генерал Тошево в НАПОС

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местна администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие председателят на Общински съвет Генерал Тошево да членува в Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски
внос е за сметка на бюджета на Общината дейност 2123, § 4600 „Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации”.
Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.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 № 3-19
от 02.12.2019 година
за заповед на Областен управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на
Решение № 2-8 от 18.11.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отменя решение № 2-8 от 18.11.2019г. на Общински съвет Генерал Тошево
2. 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

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 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.7 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 № 3-20
от 02.12.2019 година
за заповед на Областен управител на област Добрич за връщане за ново разглеждане на
Решение № 2-8 от 18.11.2019 г. на Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отменя решение № 2-9 от 18.11.2019г. на Общински съвет Генерал Тошево
2. СЪЗДАВА Постоянна комисия по ЗПКОНПИ в състав:
Председател
и членове:

1. Росица Иванова Стоянова
2. Къна Минчева Дякова
3. Катюша Георгиева Димитрова
4. Митка Тодорова Колева
5. Иван Гавраилов Петров

Решението е прието - от 16 гласували – с 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 02.12.2019г., протокол № 3, т.V.7 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

