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Нещо ново и интересно: площадката по
безопасност на движението вече е готова
По подобие на редица други градове в България, от нова година и децата на Генерал Тошево вече ще се радват на страхотна площадка
по безопасност на движението. Съоръжението е много
интересно по своята форма и стил на проектиране и
е едно от малкото подобни
в страната. Сгушена между
дърветата в самото начало

на Централния градски парк,
площадката представлява
едно умалено копие на кръгово кръстовище.
Върху площ от 240 кв. м.
са обозначени в умален размер улици със съответната хоризонтална маркировка за преминаване на пешеходци и автомобили, кръстовища, кръгово движение и
пътни знаци. На площадка-

Нова цена на водата
От 1 януари 2020 г. влизат в сила новите цени на
водата. Това стана ясно
след последното закрито
заседание на КЕВР, което
се проведе в края на миналата година. На него беше
взето окончателното решение да се коригират цените на ВиК услугите на операторите в 24 области на
страната. След решението управителите на дружествата утвърдиха новите
цени на водата.
За област Добрич уве-

личението е от 3.28 лв. до
3.46 лв. за кубик. Цената
за доставяне на вода на
потребителите в областта
става 2.220 лв., за отвеждане на отпадъчни води –
0.272 лв. и за пречистване
– 0.390 лв. за кубик. Промишлените и други стопански потребители според
степента на замърсяване
ще заплащат за пречистване от 0.436 лв. до 0.864 лв.
за кубически метър. Новите цени за отделните услуги са без ДДС.

Уважаеми читатели, с настъпването на новата
година Ви уведомяваме, че абонаментът на всички
обяви и реклами вече приключи. За подновяване им
и подаването на нови, моля посетете редакцията
на вестник „Добруджански глас“ в сградата на Общинска администрация, ет. 2, стая 202.
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та в реални условия могат да
се пресъздават ситуации, в
които попадат участниците в
движението по пътищата. По
време на своите практически занимания, които могат да
бъдат организирани от училища и детски градини, децата ще имат възможността
да влязат в ролите на пешеходец, водач на автомобил,
колоездач и дори регули-

ровчик или служител в КАТ.
Идеята на новата площадка
е именно децата да овладеят правилата за движение и
да се чувстват по-сигурни на
пътя. Малки демонстрации
на децата си могат да правят дори и родители посредством , електрически коли,
миниавтомобили, мотоциклети и велосипеди.
Проектът е насочен към
изграждане у децата на елементарни представи и понятия за пътното движение и
възпитаване на транспортна
култура при ежедневното им
придвижване по улиците. Освен това у децата ще се формира ориентировъчна способност.
Ремонтните
дейности
включваха изкопни работи
на земни маси, полагане на
трошенокаменна настилка
и два пласта асфалтова настилка. Положени са и бордюри, хоризонтална маркировка от боя с перли, тръби и
пътни знаци. Пътните знаци
са: стоп, път с предимство,
забранено паркирането, пропусни движещите се по пътя
с предимство, кръгово движение, пешеходна пътека и
паркинг. Общата стойност е
23 119,07 лв. с ДДС.

ЦЕНА 0.30 ЛЕВА

Уважаеми жители на Община Генерал Тошево, във
връзка с публичното обсъждане на проектобюджета за
2020 г. на Община Генерал Тошево, каним всички заинтересовани граждани и структури на Общината на
17.01.2020 г. от 10:00 часа в зала “Дора Габе” на трети
етаж на Общинска администрация на среща за обсъждане на проектобюджет 2020.
Предложения и мнения за проектобюджет 2020 може да се дават до 16.01.2020 г. в стая 107 на Общинска
администрация, на тел. 20-51 или на електронен адрес:
finansi@toshevo.org.
Валентин Димитров
Кмет на Община Генерал Тошево

Сушата поставя в риск
пшеничната реколта
Очертаващата се втора поредна година на суша може да постави под
сериозен риск реколтата от
пшеница. За това алармира проф. Иван Киряков от
Добруджанския земеделски институт край град Генерал Тошево. „В момента снегът е нужен. Ако втора година изкараме с ниски
валежи, това няма да е добре. През декември почти
не валя. Ако това продължи и през целия януари,
ситуацията ще стане доста сериозна“, заяви проф.
Киряков.
Според специалиста към

този момент липсата на
влага в почвата не е проблем. По-ниските температури през последната седмица са довели до спиране на самата вегетация, а
температурните амплитуди
от минус 2-3 градуса до не
повече от 7-8 градуса, са
дали възможност на пшеницата да се закали. Така
тя може да издържи и до
минус 10 градуса без сняг.
Ако температурите паднат драстично обаче или
сушата продължи, това
ще окаже неблагоприятен
ефект върху тазгодишната
пшенична реколта.

Напредва строителството на новите
гаражни клетки за пожарни автомобили
В двора на Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението“ –
град Генерал Тошево кипи
усилена работа по изграждането на нови гаражни
клетки за пожарни автомобили. Благодарение на хубавото време, дейностите
не спират и през студените
зимни месеци.
След като беше проведена процедура по Закона за обществените поръчки от страна на Министерството на вътрешните работи, малко след това беше сключен и договор за изпълнение на строителните
дейности. Паралелно с това
между Вътрешното министерство и Община Генерал
Тошево беше разписан договор за финансиране чрез
дарение на заложените по
проект строително-монтажни дейности. Средствата са
в размер на 100 000 лв. и са
осигурени от общинския бюджет Срокът за изпълнение
на същинската строителна
дейност по гаражните клетки е 90 дни и влиза в сила
от датата на откриване на
строителната площадка.
Целта на предприетата

от Община Генерал Тошево инициатива е както оптимизиране средата за нови пожарни автомобили, така и подобряване условията на работа на огнеборците. Точно в тази връзка и с пълно мнозинство е
взетото Решение №2-13 от
9 март 2017 година, с което Общинският съвет в Генерал Тошево даде съгла-

сие да отпусне целево 100
000 лв. на Вътрешното ведомство.
Паралелно с изграждането на новите гаражни клетки се извършват и дейности
по енергийното обновяване
на съществуващата сграда
на Пожарната служба. То
се реализира по спечелен
от Общинска администрация проект за въвеждане на

мерки за енергийна ефективност в 5 жилищни и 4 административни сгради. Целта е по-ниско енергопотребление. Това ще стане благодарение на изпълнението
на топло и хидроизолационни мерки, които ще удължат живота на сградите като конструкции и ще подобрят качеството на жизнена
и работна среда.
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* На основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 13, ал.
1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционните въпроси към Министерски
съвет, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
I. Определя състав на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, както следва:
Председател: Валентин Димитров – Кмет на община Генерал Тошево;
Заместник-председател: Румен Мунтянов – заместник –
кмет на община Генерал Тошево;
Секретар: Симеон Иванов –
старши специалист ЕИВ
Членове:
Д-р Александър Щерев - Управител на МЦ-1 Генерал Тошево;
Димитър Драгнев - Старши
инспектор, началник на РУ „Полиция”;
Дарин Драгнев - Директор на
Дирекция „БТ” гр. Генерал Тошево;
Минчо Димитров - Директор
на Дирекция „СП” гр. Генерал
Тошево;
Елис Начева – Юрист;
Алибрям Сали - Кмет на с.
Йовково;
Андриян Симеонов - Кмет на
с. Спасово;
Севджан Асанова - Кмет на с.
Присад;
Юлия Михайлова - Кметскинаместник с. Рогозина;
Надежда Колева - Н-к Отдел
„ОМДС” към Общинска администрация;
Галина Димова - Н-к Отдел
„ССД” към Общинска администрация;
Маргарита Великова - Н-к Отдел „КВМС” към Общинска администрация;
Росица Петрова - Н-к Отдел
„СДДСП” към Общинска администрация;
Йорданка Добрева - Директор
на ДГ с. Присад;
Дияна Калчева - Директор на
ДГ с. Василево;
Мария Господинова - Секретар на НЧ „Светлина-1941”;
Петя Панева - Директор на
ОУ „Хр. Смирненски” гр. Генерал Тошево;
Стоянка Стойкова - Директор
на ОУ „Васил Левски” с. Преселенци;
Радка Димитрова Йорданова
- Директор СУ „Н. Й. Вапцаров”
гр. Генерал Тошево;
Кристияна Георгиева Иванова - Директор ПГЗ „Т. Рачински”
гр. Генерал Тошево;
ІІ. Общинският съвет за сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси да осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
1. Гарантиране равно право
на човешкото развитие;
2. Запазване и укрепване на
етническата толерантност и
разбирателство;
3. Анализиране на възникналите и работа за недопускане
на локални междуетнически и
етносоциални конфликти;
4. Създаване и развитие на
условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства,
да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на
своята идентичност – религия,
език, традиции и културно наследство;
5. Утвърждаване във всички
области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване
на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;
6. Постигане на устойчиво и
хармонично демографско развитие на основата на утвърдената правителствена политика;
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7. Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката за населението и политиката за устойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието и
науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и благоустройството, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на
детето и семейството, гарантиране на равенството между половете, поощряване на младежта, интеграция на хората с увреждания, интеграция на лица в
неравностойно положение, при-

чиито инициатори са ромските
общности.
4. Работа с родителите, принадлежащи към ромската общност, с цел превенция изоставянето на новородени деца в специализирани институции.
5. Консултиране и насочване
на ромите към Бюра по труда, с
цел включване в национални и
оперативни програми към МТСП
и насърчаване към икономическа заетост.
6. Консултиране на ромски
семейства за наличните социални услуги в общността на територията на град Генерал Тошево и обл. Добрич и при нужда
насочване към ползването им.
7. Провеждане на общест-

7. Запазване на културата на
етносите в България, чрез кандидатстване за европейски и национални средства по различни
Оперативни програми.
8. Индивидуална работа с
ученици, застрашени от отпадане от училище. Провеждане на
срещи и консултиране на родители, с цел насърчаване редовното посещение на децата на
училище и в детските градини.
9. Реализиране на Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, Модул
„Осигуряване на закуска и мляко /чай/ за децата от подготвителните групи за задължителна
подготовка и учениците от І - ІV

скови за здравето им навици и
практики, както и развитие на
нагласи за водене на по-здравословен начин на живот чрез
организиране и провеждане на
обучения по конкретни теми.
4. Дейности за постигане на
устойчивост на резултатите по
Програма ФАР в рамките на Национална програма за профилактични прегледи с мобилни
единици в Община Генерал Тошево.
5. Дейности по подготовка и
провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към етническите малцинства в неравностойно положение с фокус към
ромските общности.

Заседание на Общинския съвет
надлежащи към етническите
малцинства.
ІII. Основни задачи на Общински съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси:
1. Да координира дейността и
сътрудничеството на заинтересованите институции в провеждането на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
2. Да съдейства за разработването на общински мерки и
програми в областта на етническите и интеграционни въпроси.
3. Да подпомага Общинска
администрация в разработването и провеждането на общинска
политика, отнасяща се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата
на български граждани, принадлежащи към етническите малцинства, и интетрационните въпроси.
IV. Утвърждаване на план за
работа на Общински съвет за
сътрудничество по етнически и
интеграционни въпроси за периода 2019 – 2020 година:
Заетост и социално подпомагане
1. Повишаване конкурентноспособността на представителите на ромската общност на пазара на труда:
• Организиране на обучение
за мотивация за активно търсене на работа, за социални умения относно търсене на работа
и представяне пред работодател, и включване в курсове за
обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“
• Осигуряване на работа по
национални програми за заетост
Обхват - безработни лица
2. Подобряване на услугите
и улесняване на процеса на обслужване на клиентите
• Продължаване заетостта по
НП „Активиране на неактивни
лица“ на 1 лице като медиатор,
подпомагащ работата на ДБТ с
безработни от ромски етнически
произход.
3. Укрепване на партньорството за по-пълноценно решаване проблемите със заетостта
на ромската общност
• Участие на делегиран експерт в работата на Общински
съвет по „ЕИВ” към община град
Генерал Тошево, представляващ позициите и непосредствената ангажираност на ДБТ-Генерал Тошево по проблемите
на ромската общност, свързани
със заетостта
• Информационни срещи с
представители на ромската
общност за запознаване с новостите в законодателството в областта на заетостта и пазара на
труда, както и по конкретно интересуващи ги въпроси
• Дирекция „БТ“ Генерал Тошево - активен партньор при реализиране както на национални програми и проекти за обучение и заетост, засягащи рисковите групи, така и при разработване и реализиране на такива,

вена кампания за събиране на
хранителни продукти по училищата, организирана от здравните клубове, които ще бъдат предоставени за Коледните и Новогодишни празници на уязвими
групи – деца и ученици.
8. Реализиране на програмата „Разпределение на храни от
интервенционните запаси на Европейския съюз“.
9. В организирани мероприятия на БЧК по различни поводи ще се канят и при тяхно желание да се включват представители на всички етноси населяващи град и община Генерал
Тошево.
10. Подпомагане с храни,
дрехи, обувки, учебни помагала,
лекарства, консумативи и др. на
крайно нуждаещи се граждани
и организирани групи от населението принадлежащи към небългарския етнос.
11. По повод чествания и отбелязване на дати от национален и международен характер
в мероприятия на БЧК ще се
включват деца и ученици, принадлежащи към различните етнически общности при изразено
желание от тяхна страна.
12. Предоставяне на услуги
от БЧК за децата от Центъра за
обществена подкрепа, съвместно с Община град Генерал Тошево.
13. Стартиране на дейностите по одобрения проект на ОС
на БЧК по Програма за хората
от третата възраст „Учение през
целия живот“.
14. Координация между ръководствата на общинските и държавни заведения за социални
услуги и дирекция АПИО И УС.
15. Подпомагане на приемни
семейства при подготовка на документите за адресна регистрация на децата.
Образование, култура и
младежки дейности
1. Обхващане на всички ученици в целодневна форма на
обучение в училищата.
2. Организиране на срещи в
ромската общност с родители и
деца с цел разясняване необходимостта от образование.
3. Предоставяне на информация на директорите на учебни
и детски заведения за възможностите за кандидатстване по
проекти и за допълнително финансиране на дейности по образователната интеграция на децата и учениците от етническите общности.
4. Включване на деца с различен етнически произход във
ваканционната програма на Община Генерал Тошево и организиране на лятна работа с децата от ромската общност.
5. Професионална ориентация за оптимално добър избор
на професия, успешна социализация на младежите от етническите общности.
6. Насърчаване на талантливи деца за пълноценно участие
в образователно-възпитателния
процес чрез включването им в
различни проекти, групи СИП,
конкурси и фестивали.

клас.”
10. Организиране честването
на Банго Василий - ромската Нова година в град Генерал Тошево и села с
11. Честване на 8-ми април Международен ден на
12. Комплектуване на библиотечни документи в помощ и
по предложение на институции
на регионално и местно ниво
и неправителствени организации, представящи културата на
отделните етнически общности
(на различни езици) и спомагащи за повишаване на грамотността и изграждане на здравните навици.
13. Организиране на културни
и образователни прояви, съвместно с училищата в града,
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици
със специални образователни
потребности, с неправителствени организации и др., ориентирани към личностното израстване на младите хора, към подобряване на здравния статус и
здравната култура сред хора от
етническите общности.
14. Участие на членове от
школите, клубовете, студията и
формациите на ЦРД в разнообразни творческите изяви - концерти, театрални спектакли, изложби, фестивали, конкурси,
турнири и първенства, в посока
на ефективната интеграция на
младите хора от малцинствен
произход.
15. Съдействие при организирането на културни прояви на
различните етноси.
16. Информиране на обществеността чрез медиите за предстоящи прояви, заложени в Плана за 2016-2020 г. година на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционални въпроси - град Генерал
Тошево.
Здравеопазване
1. Реализиране на Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН“ на Министерството на
здравеопазването чрез провеждане на обучения, кампании, общоградски инициативи, и отбелязване на дати, свързани с болестта.
2. Организиране и провеждане на здравно - образователни
дейности, с лекари специалисти
и здравни медиатори в ромските общности, ДГ и училищата в
следните направления:
• Работа с млади хора - лекции и беседи за нежелана и ранна бременност, контрацепция,
превенция на ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции, превенция на зависимости;
• Работа с граждани - здравословен начин на живот, рискови фактори и профилактика на
социално значимите хронични
неинфекциозни заболявания сърдечно -съдови заболявания,
диабет, остеопороза, ракови заболявания и др., рискови фактори и профилактика на туберкулозата.
3. Подобряване информираността на ромите относно ри-

Благоустрояване
1. Подобряване на средата, в
която се обучават деца и ученици с различен етнически произход, чрез изпълнението на ремонтни дейности.
2. Благоустрояване на градските улици с преобладаващо
ромско и смесено население,
и подобряване състоянието на
техническата инфраструктура,
асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи.
3. Благоустрояване на алейни
мрежи, зелени площи и детски и
спортни площадки.
Обществен ред и права на
гражданите
1. Oрганизиране на кампании
за разясняване правата на всички граждани и необходимостта
от зачитане правата на всички
хора, независимо от етническият им произход.
2. Провеждане на мероприятия, целящи превенцията на
престъпността сред децата и
младежите, трафика на хора и
проституцията.
3. Гарантиране на ефективна
защита от актове на дискриминация, спазване на обществения ред и права на гражданите,
чрез разглеждане на постъпили
жалби, молби и сигнали.
V. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево последващи
съгласно закона действия.
* На основание чл. 21, ал. 1, т.
9 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 2 и чл. 6 от
Наредбата за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Определя д-р Катюша Георгиева Димитрова за представител на Община Генерал Тошево в Общото събрание на
„Многопрофилна болница за
активно лечение – Добрич” АД,
ЕИК 124141302, като го упълномощава да взима всички необходими решения, с изключение
на тези, за които е необходимо
изрично решение на Общински
съвет Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите, съгласно 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 Тошево реши:
1. Дава съгласие „Център за
почасово предоставяне на услуги в домашна среда” да продължава своята дейност през 2020
година, финансиран по ПМС и
съгласно Закона за държавния
бюджет на Р България за 2020
година.
2. Дава съгласие за осигуряване на две работни места /за
управител и социален работник/, необходими за функциониране и администриране работата на Центъра през 2020 година.
3. Утвърждава за 2020 година
ФРЗ на управител и на социален работник и осигуровки за

сметка на работодателя сумата
от 27 430,00лв. Средствата да
се осигурят от § 24-06 „Приходи
от наеми земя”, като разходите
са в дейност 2589 „Други служби
и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“ по § 0101 „заплати и възнаграждения на персонала нает по
трудови правоотношения” – 23
009,00 лв.; § 0551 „осигурителни
вноски от работодател за ДОО –
2 673,00”; § 0580 „вноски за ДЗПО-644,00 лв.“ и §0560 „здравно
осигурителни вноски от работодател -1 104,00 лв.”.
4. Утвърждава издръжка на
Центъра за 2020 година в размер на 2800,00 лв. по §1016 „вода, гориво и енергия“ и 1 200,00
лв. по §1015 „материали“ или
общо 4 000,00 лева.
5. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево последващите, съгласно закона действия.
* 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-06-05-15056/20.11.2019
г. от „БЕЪРС“ ООД, 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 в село Преселенци; Кв. 10А; УПИ
№XIV-271; 1 050 кв. м. Очаквани приходи: 2 730.00 лв.
IІ. Дава съгласие за продажба на „БЕЪРС“ ООД с ЕИК
131452271, със седалище и адрес на управление: с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Десета“ №8,
с управители Кристин Мей Дейвис, гражданин на Великобритания, родена на 11.12.1951г.
в Клийторпс, Великобритания,
притежаваща паспорт тип Р,
код GBR, номер 527456023, издаден на 02.03.2015г., валиден
до 02.05.2025г. и Мертин Оуен
Дейвис, гражданин на Великобритания, роден на 08.02.1956г.
в Умтали, Зимбабве, притежаващ паспорт тип P, код GBR,
номер 527501434, издаден
на 02.03.2015г., валиден до
02.05.2025г. на следния имот:
общинска земя с площ от 1
050(хиляда и петдесет) кв. м.,
представляваща УПИ №XIV271(четиринадесети с планоснимачен номер двеста седемдесет и едно) в кв.10А(десети
А) по ПУП на с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, област Добрич, частна общинска собственост, съгласно АОС
№2490/31.05.2007г., вписан под
№181, том V, вх. рег. №2089,
вписан на 05.06.2007г. в СВ Генерал Тошево при АВ София,
при граници и съседи: УПИ №XI271,УПИ № XIII-271, О.К.70О.К.71, УПИ № XV-271, УПИ №
II-271, УПИ № I-271.
„БЕЪРС“ ООД е собственик на масивна жилищна сграда, изградена въз основа отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №148
от 07.11.2012г., том XII, рег.
№4221, дело 1232/2012г., вписан под №4267 на 07.11.2012г. в
СВ Генерал Тошево при АВ София.
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 2 730.00 (две
хиляди седемстотин и тридесет)
лв., върху която се начислява
ДДС и която не е по-ниска от данъчната оценка – 2 394.00 (две
хиляди триста деветдесет и четири)лв.
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия и сключи договор
за продажба на общински имот.
Продължава на стр. 3
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* На основание чл. 21, ал. 1, т.
12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.
7 от Закона за общинската собственост, чл. 62 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– частна общинска собственост
за 2019 г., както следва: Имоти,
предвидени за отдаване под наем
1. Село Кардам - Лекарски кабинет в сградата на ЗС, находящ се в УПИ № XII - здр. дом,
кв.31 по ПУП на селото, 30 кв. м.
за лекарски услуги.
2. Село Кардам - Зъболекарски кабинет в сградата на ЗС,
находящ се в УПИ № XII - здр.
дом, кв.31 по ПУП на селото, 30
кв. м за зъболекарски услуги.
Очаквани
приходи
–
1.00лв./1кв.м
ІІ. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс за срок от 5/пет/
години на следните части от недвижими имоти – публична общинска собственост:
1. Село Кардам - Лекарски кабинет в сградата на ЗС, находящ се в УПИ № XIII - здр. дом
кв. 31 по ПУП на селото, съгласно АПОС № 4257/19.01.2018г.
вписан под №173, акт №48 от
25.01.2018г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, 30 кв. м.
2. Село Кардам - Зъболекарски кабинет в сградата на ЗС, находящ се в УПИ № XIII - здр. дом
кв.31 по ПУП на селото, съгласно АПОС № 4257/19.01.2018г.
вписан под №173, акт №48 от
25.01.2018г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, 30 кв. м.
ІІІ. Одобрява предложените
начални конкурсни наемни цени на горепосочените имоти, определени съгласно Тарифата
за размера на базисните наемни цени, определени по зони за
обекти, извършващи търговска,
производствена и други дейности и услуги на територията на
Община Генерал Тошево към
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ІV. Определя следните условия, при които да се проведе
конкурсa по II:
1. Кандидатите да са общопрактикуващи лекари по медицина или лекари по дентална
медицина, които притежават съответните сертификати и разрешителни за извършване на извънболнична медицинска помощи зъболекарски услуги;
2. Кандидатите да осигурят
за своя сметка обзавеждането и
оборудването на помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетите помещения за предоставяне на услуги по обща медицина и зъболекарски услуги.
V. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона действия и сключи договори
за наем.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т . 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 11 и ал.
12 от Закона за автомобилните
превози, Общински съвет Генерал Тошево реши:
I. Определя минимални цени
за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на
Община Генерал Тошево, както
следва:
1. Дневна тарифа - цена за 1
км. пробег – 0.80 лв.
2. Нощна тарифа - цена за 1
км. пробег – 1,00 лв.
II. Определя максимални цени за таксиметров превоз на
пътници за един километър пробег, валидни на територията на
Община Генерал Тошево, както
следва
1. Дневна тарифа - цена за 1
км. пробег – 1.20 лв.

2. Нощна тарифа - цена за 1
км. пробег – 1.20 лв.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево последващите съгласно закона действия.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.
52 и 53 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 3.20.1 от сключения с
Министерство на труда и социалната политика Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, BG05
BG05M9OP001-2.010 „Развитие

2. Декларира, че дейностите по проектното предложение
„Увеличаване на количествата предотвратени и рециклирани отпадъци чрез определяне на таксата за битови отпадъци на база количеството на образуваните отпадъци в пилотен
квартал на община Генерал Тошево“, съответстват на Приоритетите от Програмата за управление на отпадъците на територията на община Генерал Тошево за 2015-2020 г.;
3. Възлага на кмета на община Генерал Toшево да извърши
последващите, съгласно Закона, действия.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 и т. 8 от ЗМСМА Общински

Чл. 5. Гражданите, предприятията, учрежденията, фирмите и
др. организации са длъжни:
3. Да не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, в съдовете за разделно събиране и в
кафявите съдове за биоотпадъци, такива отпадъци, които могат да ги увредят и замърсят, в
т.ч. течни, строителни, леснозапалими, експлозивни и др. опасни отпадъци.
4. Да не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, в съдовете за разделно събиране и в
кафявите съдове за биоотпадъци, животински отпадъци /трупове, скелети и кожи на животни, торова маса и др. подобни/ и
в съдовете за битови отпадъци

вите отпадъци се определят на
база разходите, свързани с експлоатацията, поддържането, закриването и рекултивацията на
депото като същите са еднакви
за всички общини включени в
Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
/2/ Таксите се определят по
вид и количество/тон/, като за
приравнените към битовите, подобни отпадъци и негодните за
рециклиране строителни отпадъци таксата е в размер на 79
лв. за тон, за биоразградимите
отпадъци - 48 лв. за тон, а за и
строителни отпадъци от домакинствата събрани разделно и
годни за рециклиране - е в размер на 4 лв. за тон, като се за-

Заседание на Общинския съвет
на социалното предприемачество“, Общински съвет Генерал
Тошево реши:
1. Дава съгласие общинско
социално предприятие с наименование „Озеленяване и благоустройство“ гр. Генерал Тошево,
създадено и финансирано по
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 20142020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“,
процедура BG05M9OP001-2.010
„Развитие на социалното предприемачество“, проектно предложение „Нови възможности за
заетост в зелената система и
благоустройването на община
Генерал Тошево“ да продължи
своята дейност, като финансирането на същото да бъде със
средства от общинския бюджет.
2. Средствата да се планират
от дейност 589 „Други дейности
и служби по соц. осиг.“.
3. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите, съгласно закона
действия.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 2 и чл.
6 от Наредба за упражняване на
правата върху общинската част
от капитала на търговските дружества, Общински съвет гр. Генерал Тошево реши:
1. Определя Георги Николаев
Тодоров за представител на Община Генерал Тошево в Общото
събрание на „Добруджа газ” АД,
ЕИК 834056298, като го упълномощава да взима всички необходими решения, с изключение
на тези, за които е необходимо
изрично решение на Общински
съвет Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите, съгласно закона
действия
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване за финансова помощ по процедура №
BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020
г”, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Дава съгласие на Община
Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Увеличаване на количествата предотвратени и рециклирани отпадъци
чрез определяне на таксата за
битови отпадъци на база количеството на образуваните отпадъци в пилотен квартал на община Генерал Тошево“ по процедура № BG16M1OP002-2.009
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по
приоритетна ос 2 на оперативна
програма „Околна среда 2014 –
2020 г”.

съвет Генерал Тошево дава съгласие община Генерал Тошево да съфинансира закупуването на автомобил по проект
BG05M9OP001-2.040-0035-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Генерал Тошево“ с
9 995,00 /девет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева.
Средствата са заложени в капиталовата програма на общинския бюджет, функция 5,§5204.
Общински съвет Генерал Тошево упълномощава кмета на
Община Генерал Тошево да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 19 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет при Община Генерал
Тошево реши да подпомогне семейството на Росица Живкова
Маринова с еднократна парична сума в размер на 2 000 /две
хиляди/ лева за закупуване на
строителни материали.
1. Средствата да се осигурят
от Общинския бюджет, дейност
2122 - общинска администрация местни дейности, параграф
4214 - други помощи по решение на Общински съвет.
2. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия и да представи отчет
за разходваните средства.
* На основание чл. 21 ал. 2 от
ЗМСМА Общинският съвет гр.
Генерал Тошево реши:
Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген. Тошево за третото тримесечие на 2019г. в размер на
546.72 лв.
* На основание чл. 21, ал.
1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 22
от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 26 и
чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема изменението и допълнението на Наредба за управление и финансиране на дейностите по третиране на битови
и строителни отпадъци на територията на Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл. 5. Гражданите, предприятията, учрежденията, фирмите и
др. организации са длъжни:
3. Да не изхвърлят в съдовете
за битови отпадъци такива отпадъци, които могат да ги увредят
и замърсят, в т.ч. течни, строителни, леснозапалими, експлозивни и др. опасни отпадъци.
4. Да не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци животински отпадъци /трупове, скелети
и кожи на животни, торова маса
и др. подобни/и растителни отпадъци/коренища, клони, слама,
шума/ и др. селскостопански отпадъци.
5. Да не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци незагасени отпадъци от печки на твърдо
гориво /сгурия, пепел/.
СТАВА:

и за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло- растителни отпадъци /коренища, клони, слама, шума/ и др. селскостопански отпадъци.
5. Да не изхвърлят в съдовете
за отпадъци, незагасени отпадъци от печки на твърдо гориво/
сгурия, пепел/, както и загасени
такива в съдовете за разделно
събиране и в кафявите съдове
за биоотпадъци.
БИЛО:
Чл. 6./1/ Лицата, които образуват строителни отпадъци от
домакинствата или биоразградими отпадъци, подходящи за
компостиране, неопасни промишлени отпадъци, подобни на
битовите отпадъци разрешени за депониране на депото, са
длъжни да:
2. Организират сами извозването им след получаването на
разрешение съгласно т.1 или
предадат за извозване генерираните строителни отпадъци на
оторизирано търговско дружество, с което Община Генерал
Тошево е сключила договор,
след заплащане по касов път в
касата, намираща се в сградата Общинска администрация, за
транспортирането на тон строителен отпадък, сумата от 48 лв.
/3/. За депонирането на строителни, неопасни промишлени,
подобни на битовите отпадъци и биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране се заплаща определена такса, съгласно чл.14 на настоящата наредба
СТАВА:
Чл. 6.(1) Лицата, които образуват строителни отпадъци от
домакинствата или биоразградими отпадъци, подходящи за
компостиране, неопасни промишлени отпадъци, подобни
на битовите, разрешени за депониране на депото, са длъжни да:
2. Организират сами извозването на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране и подобни на битовите след получаването на разрешение съгласно т.1 или предадат за извозване генерираните
строителни отпадъци на оторизирано търговско дружество, с
което Община Генерал Тошево е сключила договор, след заплащане по касов път в касата, намираща се в сградата на
Общинска администрация, за
транспортирането на тон строителен отпадък, сумата от 53,76
лв. с ДДС.
(3) За обезвреждането на
строителни, неопасни промишлени, подобни на битовите отпадъци и биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране се заплаща определена
такса, съгласно чл.14 на настоящата наредба
БИЛО:
Чл. 14/1/ Таксите за използване на регионалните съоръжения
и депа при изхвърляне на строителни, отпадъци от домакинствата, биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране, битови и подобни на бито-

плащат в общината при подаване на заявление за разрешение
за предаването им на регионалното депо в с. Стожер.
СТАВА:
Чл. 14 (1) Таксите за използване на регионалните съоръжения и депа при предаване на
строителни отпадъци от домакинствата, биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране, битови и подобни на битовите отпадъци се определят на
база разходите, свързани с експлоатацията, поддържането, закриването и рекултивацията на
депото като същите са еднакви
за всички общини включени в
Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
(2) Таксите се определят по
вид и количество/тон/, като за
приравнените към битовите, подобни отпадъци и смесените негодни за рециклиране строителни отпадъци таксата е в размер на 133,75 лв. с ДДС за тон,
за биоразградимите отпадъци –
21,60 лв. с ДДС за тон, а за строителни отпадъци от домакинствата събрани разделно и годни за рециклиране - е в размер
на 6 лв. с ДДС за тон, като се заплащат в общината при подаване на заявление за разрешение
за предаването им на регионалното депо в с. Стожер.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия по изпълнение на настоящото решение.
* На основание чл. 21,т. 23,
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси, чл.
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет
гр. Генерал Тошево реши:
I. Приема изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и услуги на територията на Община Генерал Тошево,
както следва:
БИЛО:
Чл. 78 а (1)За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за
това писмено в 2-месечен срок
общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел 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 информация
за отчетната стойност и други
обстоятелства, имащи значение
за определянето на данъка.
(4) При преустройство и при
промяна на предназначение-

то на съществуваща сграда или
на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго
обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,
данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в
срока по ал. 1.
(5) При придобиване на имот
по наследство декларацията по
ал. 1 се подава в срока по чл. 32
от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по
ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на
срока по чл. 32 служителят по
чл. 4, ал. 1 образува партида за
наследения недвижим имот въз
основа на данните, налични в
общината и в регистъра на населението.
(6) Подадената декларация
от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(7) Не се изисква подаване
на данъчна декларация, когато
промяната в обстоятелствата,
имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени
от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради
или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на
територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите
промени в техническите характеристики на имота
СТАВА:
Чл. 78а (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за
това писмено в 2-месечен срок
общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(2) (Нова - В сила от
01.01.2020 г.) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на
въвеждане в експлоатация по
реда на Закона за устройство
на територията. Необходимите
данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/
или на самостоятелни обекти в
тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от закона от
възложителя на строежа след
завършването на сградата в
груб строеж по образец, определен от министъра на финансите
(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.
(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или
ограничено вещно право на
ползване в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната стойност и
други обстоятелства, имащи
значение за определянето на
данъка.
(5) При преустройство и при
промяна на предназначението на съществуваща сграда или
на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго
обстоятелство, което има значение за определяне на данъка,
данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в
срока по ал. 1.
(6) При придобиване на имот
по наследство декларацията по
ал. 1 се подава в срока по чл. 32
от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по
ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на
срока по чл. 32 служителят по
чл. 4, ал. 1 образува партида за
наследения недвижим имот въз
основа на данните, налични в
общината и в регистъра на населението.
Продължава на стр. 4
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(7) Подадената декларация
от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
(8) Не се изисква подаване
на данъчна декларация, когато
промяната в обстоятелствата,
имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени
от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради
или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на
територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите
промени в техническите характеристики на имота.
БИЛО:
Чл. 104 (1) За леките и товарни автомобили с техническа
максимална допустима маса не
повече от 3,5 т. годишния данък
се състои от два компонента –
имуществен и екологичен .
1.Имущественият компонент
се определя от стойността на
данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана
с коефициент в зависимост от
годината на производство 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 годината на
производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от ЗМДТ
2. Екологичният компонент е
в зависимост от екологичната
категория на автомобила както
следва:
Екологична категория - Коефициент
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
„ЕЕV - 0.40
СТАВА:
Чл. 104 (1) За леките и товарни автомобили с техническа
максимална допустима маса не
повече от 3,5 т. годишния данък
се състои от два компонента –
имуществен и екологичен .
1. Имущественият компонент
се определя от стойността на
данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана
с коефициент в зависимост от
годината на производство както следва:
а) до 55 kW включително –
0.52 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW вклюНа 3 януари около 20:00 часа е извършена кражба на
електрически инструменти, телевизор и домашно имущество
в село Дъбовик, община Генерал Тошево. От Областна дирекция на МВР в Добрич съобщиха, че в къщата е проникнато чрез взлом през прозореца.
След бързи действия на органите на реда, крадците – двама мъже на 29 и 34 години от
село Пчеларово, за задържани.
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чително - 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 kW -2,80 лв. за 1
kW;
Имущественият компонент се
определя от стойността на данъка в зависимост от мощността
на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп, където: СkW
е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността
на двигателя, която се опреде-

ринг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане
на битови отпадъци, за обезпеченията по чл.60 и отчисленията по чл.64 от ЗУО, почистване
на уличните платна, площадите,
алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Генерал Тошево за 2020 година, в лв.
Общо приходи: 1 059 045
1. Такса битови отпадъци - 1
059 045
Общо разходи за дейности по
чл.66, ал.1 от ЗМДТ: 1 059 045
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им

III. На основание чл. 21, ал.
1,т. 6, т. 7 от ЗМСМА , във вр.
чл. 62, чл. 66, ал. 1 и чл. 67, ал.
2 от ЗМДТ Общински съвет –
гр. Генерал Тошево приема, като основен способ за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г. да бъде в промили, върху данъчната
оценка за жилищни и нежилищни имоти на физически лица,
жилищни имоти на фирми, а за
нежилищни имоти на предприятия в промили върху по-високата между отчетната стойност
или данъчната оценка на имотите по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ съгласно приложение №7.
IV. На основание чл. 67, ал. 1
и ал. 3 от ЗМДТ, Общински съвет

Тошево приема актуализация
на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2019 г. в частта му
за местните приходи в съответствие с Приложение № 1.
IІ. Общински съвет Генерал
Тошево приема актуализация
на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2019 г. в частта му за
местните разходи съгласно Приложение № 2.
III. Общински съвет Генерал
Тошево приема актуализация
на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2019 г. в частта му за
капиталови разходи съгласно
Приложение № 3.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общински съвет Генерал Тоше-

Заседание на Общинския съвет
ля от мощността на двигателя и
размера на данъка, определен
от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 от закона.
Кгп е коригиращ коефициент
за годината на производство
на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години - 1,1
Над 15 до 20 години включително - 1
Над 10 до 15 години включително - 1,3
Над 5 до 10 години включително - 1,5
До 5 години включително - 2,3
2 Екологичният компонент е
в зависимост от екологичната
категория на автомобила както
следва:
Екологична категория - Коефициент
без екологична категория,
„Евро 1“
„Евро 2“ - 1.10
„Евро 3“ - 1
„Евро 4“ - 0.80
„Евро 5“ - 0.60
„Евро 6“, „ЕЕV - 0.40
II. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл. 21,ал. 1, т.
7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл.
16 от Наредба за определяне
на местните данъци и такси на
територията на Община Генерал Тошево, Общински съвет гр. Генерал Тошево одобрява
план-сметката за необходимите
разходи по видове услуги:
ПЛАН-СМЕТКА за определяне на приходите и разходите за осигуряване на съдове за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депа или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и монито-

до депата - 442 282
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации
и съоръжения за обезвреждането им - 368 568.
1.2. Дължим ДДС - 73 714.
2. Проучване, проектиране,
439 963.
Изграждане,
поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.
2.1. Обезвреждане на отпадъци – 229 800.
2.2. Отчисленията по чл. 60 и
64 от Закона за управление на
отпадъците - 210 163.
3. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване 176 800други.
3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване в
град Генерал Тошево от фирма
изпълнител - 58 220;
3.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете, пътища и други територии от населените места,
предназначени за обществено
ползване в населените места на
територията на Община Генерал Тошево от звена на Общината – 118 580;
Съгласно
приложения
1,2,3,4,5,6
ІI. Одобрява план–сметката
сразпределението на разходите по населени места на територията на община Генерал Тошево както следва:
План- сметка за разходите по
чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2020 г. /
по населени места/

Кратки новини
Задигнатите вещи са установени и иззети по надлежния ред.
По случая е образувано досъдебно производство.

* * *

На 3 януари е била извършена проверка по сигнал на
частен имот на територията
на град Генерал Тошево, обитаван от 65-годишен мъж. При

проверката е установено незаконно присъединяване към
електропреносната мрежа, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. По случая се води следствие.

* * *

Дървесина, обект на бракониерска сеч, е открита при проверки, извършени на 6 януари

– Генерал Тошево определя размера на таксата за битови отпадъци за 2020 г., според декларираните по вид, размер и брой съдове за битови отпадъци и честотата на сметоизвозването им
по договор, както следва:
1. Тип Бобър 1.1 куб. м с честота на сметоизвозване минимум 4 пъти месечно - 1071 лв./
год. за град Генерал Тошево
2. Тип Бобър 1.1 куб. м с честота на сметоизвозване минимум 2 пъти месечно - 680 лв./
год. за селата
3. Тип MGB 0.120 куб. м само
за граждани с честота на сметоизвозване минимум 4 пъти месечно – 117 лева/год.
V. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл. 21, ал. 1, т.
23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, чл. 6, ал. 2 от Наредба №10
за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево, Общински съвет гр. Генерал
Тошево реши:
I. Освобождава „Медицински
център – 1 – Генерал Тошево”
ЕООД, ЕИК 124141448, със седалище и адрес на управление:
обл. Добрич, гр. Генерал Тошево, улица „Иван Вазов” №15, от
заплащането на такса за битови
отпадъци, събирана по реда на
Раздел I на Глава Втора от Наредба №10 за определянето и
администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги
на територията на община Генерал Тошево, за 2020 г.
II. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно закона
действия.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет
Генерал Тошево реши:
І. Общински съвет Генерал
в два частни имота в село Присад, община Генерал Тошево. Установени са общо 8 куб.
м. дърва за огрев от видовете гледичия и ясен. Те са били без контролна горска марка
и документи. Дървесината е иззета по надлежния ред и предадена на Териториалното поделение на Държавното горско
стопанство в Генерал Тошево.
По двата случая са образувани
досъдебни производства.
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во реши:
1. Общински съвет Генерал
Тошево дава съгласие Община
Генерал Тошево да кандидатства за финансиране по проект
„Красива България” към Министерство на труда и социалната
политика за обект: „ОСНОВЕН
РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА
СПОРТНА ЗАЛА“ ЕТАП-2” гр.
Генерал Тошево” по Мярка М02
„ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”
2. Одобрява собствено участие на Община Генерал Тошево в размер на 266 769,00 лв. с
ДДС осигурени от бюджета на
Общината.
3. Общинският съвет възлага
на кмета на Общината да извърши последващите съгласно Закона действия.
* На основание чл. 21 ал. 1 т.
1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона
за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка
с чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове,
Общинският съвет Генерал Тошево реши:
I . Определя и предлага за утвърждаване от Управителния
съвет на Националния компенсационен жилищен фонд 7-членен състав на Местна комисия
по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, от
които четирима служители от
Общинска администрация Генерал Тошево и трима общински
съветника, в следния състав:
Председател: Катерина Николова Димитрова – директор на
дирекция „АПИОТУС“;
Членове:
1. Галина Стефанова Димова,
началник отдел „ССД”;
2. Елена Ивановна Илиева, главен специалист в отдел
„ССД”;
3. Живка Димитрова Запорожанова, юрисконсулт;
4. Михаил Герасимов Михай-

лов, общински съветник;
5. Иван Гавраилов Петров,
общински съветник;
6. Васил Цветанов Василев,
общински съветник;
II. Общинският съвет възлага
на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл. 21 ал. 1 т.
1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4 ал. 2
от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем
и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд Общинският съвет реши:
1. Определя двама общински
съветника за включване в състава на 7-членната Комисия по
жилищно настаняване и картотекиране, а именно:
1. д-р Катюша Георгиева Димитрова
2. Иван Гавраилов Петров
2. Общинският съвет възлага
на кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
* На основание чл. 21, ал. 1, т.
8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове,
Общински съвет Генерал Тошево реши:
1. Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие
„Озеленяване и благоустройство“ гр. Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен
начин
СТАВА:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен
начин, чрез включване в управлението на работници, клиенти
и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.
* На основание чл. 21, ал. 1,
т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64 а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет Генерал Тошево
реши:
Определя председателят на
ПК по ПСДУТ към Общински
съвет Генерал Тошево – Георги Николаев Тодоров за свой
представител в Областния съвет за намаляване на риска от
бедствия

Съ дебна
хроника
Районен съд – град Генерал
Тошево призна за виновен и
осъди подсъдимия Т.И.К. за това, че управлявал моторно превозно средство след употреба
на наркотични вещества или техни аналози – тетрахидроканабинол и кокаин установено по
надлежния ред чрез техническо средство „Drager Drug Check
5000”. Съдът наложи следните наказания:
- Лишаване от свобода за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3
(три) години.
- Глоба в размер на петстотин лева.
- Лишаване от право да управлява МПС” за срок от седем
месеца.
От наказанието „лишаване от право да управлява МПС” се
приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от
това право по административен ред.

