ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-1
от 06.08.2018 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2018/2019 година в общинските училища

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и 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 и слети паралелки в Средно училище
„Никола Йонков Вапцаров”, Основно училище „Христо Смирненски”, Основно училище „Христо
Ботев” с.Кардам, Основно училище „Васил Левски” с.Преселенци, Основно училище „Йовков
Йовков” с.Спасово и Основно училище „Йовков Йовков” с.Красен през учебната 2018/2019
година, а именно:
1. СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Генерал Тошево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
ІХ
1 маломерна
17
2. ОУ „Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
13
3. ОУ „Христо Ботев”, с.Кардам
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
ІІ
1 маломерна
10
ІІІ
1 маломерна
10
ІV
1 маломерна
10
V
1 маломерна
14
VІ
1 маломерна
10
VІІ
1 маломерна
10
4. ОУ „Васил Левски” с.Преселенци
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І – ІІІ
1 слята
12+5
ІІ-ІV
1 слята
6+5
VІ
1 маломерна
13
V-VІІ
1 слята
11+8
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Защитени училища:
1. ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І
1 маломерна
10
ІІ
1 маломерна
11
ІV
1 маломерна
14
V
1 маломерна
13
VІІ
1 маломерна
10
2. ОУ „Йордан Йовков” с.Красен
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
І-ІV
1 слята
4+3
ІІ-ІІІ
1 слята
5+7
V
1 маломерна
8
VІ
1 маломерна
9
VІІ
1 маломерна
8
ІІ. ДЕКЛАРИРА, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените
маломерни и слети паралелки в средищните училища СУ „Никола Йонков Вапцаров”, ОУ Христо
Смирненски”,тъй като там общият брой ученици е над минимално фиксирания в чл.68 ал.6 на
Наредбата.
ІІІ. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам в размер на 10412 лв. за учебната 2018-2019 г.
Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други разходи”.
ІV. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Васил Левски” с.Преселенци в размер на 4110 лв. за учебната 2018-2019 г.
Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098 „Други разходи” .
V. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи, съгласно
нормативната уредба действия.

Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-2
от 06.08.2018 година
за включване на Детска градина село Красен в списъка със защитени детски градини

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.54 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.1 и чл.5 от
Постановление на Министерски съвет № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДЕКЛАРИРА, че Детска градина село Красен, код по БУЛСТАТ 000841149, със седалище
и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, с. Красен, представлявана от Иванка
Димитрова Кючукова – директор, отговаря на изискванията за защитена детска градина по смисъла
на чл.54 Закона за предучилищното и училищното образование.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да отправи предложение до
Министерството на образованието и науката за включването на Детска градина село Красен в
Списъка със защитените детски градини и защитените училища.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-3
от 06.08.2018 година
за отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската
2018-2019 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и
чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОПРЕДЕЛЯ като маломерни поземлените имоти от Общински поземлен фонд, съгласно
Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото решение.
2. ДОПЪЛВА Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2018г. с имотите по т.1
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за срок от 5
(пет) стопански години, считано от 2018-2019г, маломерни имоти от Общински поземлен фонд,
определени в т.1.
4. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за отдаване под наем на имотите, определени в т.1 в
размер на 62 лв.за декар.
5. ДАВА СЪГЛАСИЕ останалите ненаети след приключване на тръжната процедура
маломерни имоти, да се отдават под наем без провеждане на търг или конкурс за стопанската 20182019 година при годишна наемна цена в размер на 62 лв. за декар.
6. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-4
от 06.08.2018 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за неотдадени
на проведени тръжни процедури за стопанската 2018-2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,
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 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 стопанска
2018-2019г., земеделски земи от Общински поземлен фонд, съгласно Приложение №1,
представляващо неразделна част от настоящото решение.
2.ОПРЕДЕЛЯ начални тръжни цени за отдаване под наем на земеделските земи, определени
в т.1 както следва:
Категория

Цена

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

Земеделска земя

лв/дка

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

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 17 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-5
от 06.08.2018 година

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.14 ал.7 и ал.8, от Закона за общинската собственост и чл.17 ал.1 и чл.81
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018 г., както следва:
1. Отдаване под наем :
№ по
ред
Населено място
Квартал
Площ /кв.м.
с.Пчеларово - част от дворно
38
7 000
1.
място, цялото с площ
31 354кв.м
Очаквани приходи – 406.00 лв. за 1 (една) година
ІI. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на дворни места, чрез публичен търг с явно
наддаване, за срок от 6 (шест) години, като одобрява началната тръжна наемна цена в размер на –
58.00лв./дка., определена с Решение №3-17 от 25.03.2014г. на Общински съвет Генерал Тошево и
представляваща 50% от достигнатата средно-тръжна цена от 116.00 лв./дка. за отдаване на земеделски
земи от Общински поземлен фонд:
№
1.

Местонахождение
на УПИ / ПИ №…..

Площ
Кв.м

АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.

Начална
наемна цена /
лева / година

с.Пчеларово
кв.38

7000

№364/24.08.2000г., вх.рег.№158, акт
58 лв./дка.
№4100, том VIII, вписан на
08.08.2005г.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия по управление и разпореждане с имотите – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 17 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-6
от 06.08.2018 година
за учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9 и чл.37, ал.6, т. 2, от Закона за общинската собственост и чл.46, ал.2, т.2
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018 г., както следва:
Учредяване право на строеж :
№
по
Населено място
ред
с.Писарово - терен с площ
1.
430кв.м

УПИ/Квартал

Предназначение

УПИ №ХХІV-параклис в кв.15

За параклис

ІI. ДАВА СЪГЛАСИЕ за учредяване безвъзмездно право на строеж на Църковно
настоятелство при храм „Св. Вмчк Димитър“ в гр. Генерал Тошево с ЕИК 175817316, със седалище
и адрес на управление: община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. „Патриарх Евтимий“ № 23,
представлявано от Председателя свещ. Тодор Тодоров, върху терен с площ 430кв.м, представляващ
УПИ № ХХІV-параклис в кв.15 по ПУП на с.Писарово, актуван с АПОС №4270/16.07.2018г., за
изграждане на параклис в с. Писарово ( част от енорията на храм „Св.Вмчк Димитър“).
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия по управление и разпореждане с имотите – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 1 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-7
от 06.08.2018 година
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.14 ал.1, ал.2, ал.3, ал.7 и ал.8, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост и чл.17 ал.1 и чл.81 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018 г., както следва:
1. Продажба на имоти:
№
по
Населено място
Квартал
ред
1.
с.Малина
Кв. 8
2.
с.Снягово
Кв.9

УПИ №

Площ /кв.м.

УПИ №XX-общ.

640

УПИ №VII-д.гр., пл.№52

ЗП 450 /сграда/
3 450 /дворно място/

Очаквани приходи: 21 087.00 лв.
2. Отдаване под наем на дворни места:
№
по
Населено място
Квартал
УПИ №
ред
1.
с.Писарово
Кв. 16
УПИ №V-общ.
Кв. 16
УПИ №VI-общ.
Кв. 16
УПИ №VII-общ.
2.
с.Снягово
Кв.21А
УПИ №I-117
Очаквани приходи – 931.48 лв. за 1 (една) година
3. Отдаване под наем на помещение:
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

Площ /кв.м.
780
850
1 000
13 430

№
по
Местонахождение на имота
Площ /кв.м.
Предназначение:
ред
гр.Генерал Тошево – помещение в сградата
8.55
За копирна машина
1.
на Общинска администрация, находяща се в
УПИ №IV-627 в кв.63 по плана на
гр.Ген.Тошево
гр.Генерал Тошево – помещения, намиращи
50.00
За офис
2.
се на IV етаж в сградата на ул.“Васил
Априлов“ №8, пл.№587 в УПИ №XVII в кв.63
по плана на гр.Ген.Тошево
гр.Генерал Тошево – помещение в сутерена
202.00
За спортна дейност
3.
на Общинска болница, ул.“Иван Вазов“ №15,
находяща се в УПИ №XXVIII-болница в кв.65
по плана на гр.Ген.Тошево
Очаквани приходи – 1 659.96 лв. за 1 (една) година
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
чрез публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена
от оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в
България, която е не по-ниска от данъчната:
№
Местонахождение на Площ
АОС №…, вп. Под
по
имота
/кв.м. №…., том …, ……….г.
ред
1. с.Малина – дворно 640
№4269/04.04.2018г.,
място, представляващо
вх.№849, акт №98, том
УПИ №XX-общ., кв.8
II,
вписан
на
10.04.2018г.
2. с.Снягово – масивна 450
№3874/26.08.2015г.,
едноетажна
сграда
вх.рег.№2980, акт №28
/детска градина/ и
том VI, вписан на
дворно място,
3 450 27.08.2015г.
находящи се в УПИ
№VII-д.гр., пл.№52,
кв.9 по плана на селото

Данъчна
оценка/ лв.
1 336.30

Начална
тръжна цена/
лв.
1 387.00

9 525.10

13 068.00

6 292.80

6 632.00

ІII. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на дворни места, чрез публичен търг с явно
наддаване, за срок от 6 (шест) години, като одобрява началната тръжна наемна цена в размер на –
58.00лв./дка., определена с Решение №3-17 от 25.03.2014г. на Общински съвет Генерал Тошево и
представляваща 50% от достигнатата средно-тръжна цена от 116.00 лв./дка. за отдаване на
земеделски земи от Общински поземлен фонд:
№
1.

Местонахождение
на УПИ / ПИ №…..

Площ
Кв.м

АОС №…, вп. под №…., том …,
……….г.

Начална
наемна цена /
лева / година

УПИ №V-общ., кв.16

780

58 лв./дка.

УПИ №VI-общ., кв.16

850

№4262/27.02.2018г., вх.рег.№568, акт
№184, том I, вписан на 06.03.2018г.
№4263/27.02.2018г., вх.рег.№569, акт
№180, том I, вписан на 06.03.2018г.

с.Писарово
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58 лв./дка.

УПИ №VII-общ., кв.16
2.

1 000

№4264/27.02.2018г., вх.рег.№570, акт
№181, том I, вписан на 06.03.2018г.

58 лв./дка.

13 430

№3455/21.06.2011г., вх.рег.№2162,
том V, вписан под №75 от
24.06.2011г.

58 лв./дка.

с.Снягово
УПИ №I-117, кв.21А

ІV. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична
общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 5 (пет) години, като одобрява
началната тръжна наемна цена, 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, на следния недвижим имот – общинска собственост:
№

1.

2.

3.

Местонахождение
на УПИ / ПИ №…..
гр.Генерал Тошево
Помещение за копирна машина в
сградата на Общинска
администрация, находяща се в УПИ
№IV-627 в кв.63 по плана на
гр.Ген.Тошево
Помещения за офис, намиращи се на
IV етаж в сградата на ул.“Васил
Априлов“ №8, пл.№587 в УПИ
№XVII в кв.63 по плана на
гр.Ген.Тошево
Помещение за спортна дейност в
сутерена на Общинска болница,
ул.“Иван Вазов“ №15, находяща се в
УПИ №XXVIII-болница в кв.65 по
плана на гр.Ген.Тошево

Площ
Кв.м

АОС №…, вп. под
№…., том …,
……….г.

Наемна цена /
лева / месец

8.55

№4029/03.11.2016г.,
вх.рег.№3383, том VII,
акт №146, вписан на
30.11.2016г.

12.83 лв.

50.00

№3995/02.08.2016г.,
вх.рег.№2373, том V,
акт №32, вписан на
05.08.2016г.

75.00 лв.

202.00 №3818/28.11.2014г.,
вп.под №161, том VII,
вх.рег.№2739 от
01.12.2014г.

50.50 лв.

V. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия по управление и разпореждане с имотите – както правни, така и фактически.

Решението е прието - от 17 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-8
от 06.08.2018 година
за даване на разрешение, съгласно член 124а, алинея (1) от ЗУТ, за изработване на
Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане
на процедура за определяне на трасе за външно електрическо кабелно присъединяване
на ново БКТП в ПИ 46351.71.20 в землището на село Малина, община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.124а ал.1 от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. РАЗРЕШАВА на „ВИВА Продъктс” ООД с ЕИК 204003526 изработване на Подробен
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) за определяне на трасе за външно
електрическо кабелно присъединяване на ново БКТП в ПИ 46351.71.20 в землището на село Малина,
община Генерал Тошево
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в
сградата на Общината, както и в сградите на останалите кметства на общинска територия. Да се
публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІІ.5 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-9
от 06.08.2018 година
за определяне на брой и местоположение на место стоянки за лицензирани таксиметрови
превози
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.47 ал.1 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници,
издадена от министъра на транспорта, чл.98, ал.1, т.6 от Закона за движението по пътищата,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ т.2 от Решение №10-7 от 20.12.2017г. на Общински съвет Генерал Тошево.
2. ОПРЕДЕЛЯ стоянка за лицензирани таксиметрви автомобили, с издадено
разрешително от Община Генерал Тошево, намираща се в гр. Генерал Тошево, паркинг пред
централен градски площад, улично платно от ОК224 и ОК225 в кв.63 по ПУП на града,
състояща се от 3 паркоместа.
3. Местоположението на таксиметровата стоянка да бъде указано с пътен знак Е 20,
броят на местата- с допълнителна табела Т 17, положена хоризонтална пътна маркировка за
престой на таксиметрови автомобили, съгласно Закона за движението по пътищата и
подзаконови нормативни документи.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 5 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІІІ.6 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-10
от 06.08.2018 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и
разходите по бюджета на Община Генерал Тошево през второто тримесечие на 2018 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 второто тримесечие на 2018 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 второто тримесечие на 2018 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 второто
тримесечие на 2018 г. съгласно Приложение № 3.
Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 8 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-11
от 06.08.2018 година
за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за второто
тримесечие на 2018г. в размер на 997,32 лв.

Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-12
от 06.08.2018 година
за приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна
институция или финансов посредник
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна
институция или финансов посредник, съдържащи се в Приложение № 1, неразделна част от
настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІV.3 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-13
от 06.08.2018 година
за поемане на дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция с наредител Община
Генерал Тошевов полза на ДФ «Земеделие» - Разплащателна агенция, с договор за банков
кредит под условие, за обезпечаване авансовото плащане по Споразумение № РД 50-35 /20
април 2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА , чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Общински съвет Генерал Тошево, дава съгласие Община Генерал Тошево да поеме
дългосрочен дълг под формата на банкова гаранция в полза наДФ „Земеделие“ - Разплащателна
агенция, с договор за банков кредит под условие, за обезпечаване авансовото плащане по
Споразумение № РД 50-35 /20 април 2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие/ВОМР/ сключено между Управляващите органи на „Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г.“, Оперативна програма „Иновация и конкурентоспособност
за периода 2014-2020г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси за 2014-2020г.“ и
Сдружение „Местна инициативна група – Балчик – Генерал Тошево“ и съгласно заповед за
одобрение на общия размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за
популяризиране на стратегията“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР
2014-2020г.при следните параметри:
 Максимален размер на банк. гаранция – 229 475 лев/Двеста двадесет и девет хиляди
четиристотин седемдесет и пет/;
 Валута на банковата гаранция – лева;
 Срок на валидност на банк. гаранция – 30.06.2024г.;
 Бенефициент – Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция;
 Такса за подаване на искане – без такса;
 Такса за издаване на банкова гаранция – до0,35% върху размера на гаранцията за
тримесечие;
 Начин на обезпечение – Учредяване на особен залог по реда на Закона за особените залози
върху настоящи и бъдещи вземания на Община Генерал Тошево на парични средства/собствени
приходи/ за положително салдо по банкова сметка с IBAN BG13CREX92603114708701. BIC
CREXBGSF, при Токуда Банк АД с титуляр Община Генерал Тошево, формирано от настоящи и
бъдещи собствени приходи на общината по чл.45, ал. 1, т. 1. Букви от „а“ до „ж“ и чл.52, ал.1, т.1
букви „б“ и „в“ от Закона за публичните финанси;
 Договор за кредит под условие- в случай, че „Местна инициативна група – Балчик –
Генерал Тошево“ не изпълни ангажиментите си по договора за отпускане на финансова помощ,
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сключен с МЗХГ,Управляващите органи на „Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020г.“, Оперативна програма „Иновация и конкурентоспособност за периода 2014-2020г.“,
Оперативнапрограма „Развитие на човешките ресурси за 2014-2020г.“и съгласно заповед за
одобрение на общия размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи за
популяризиране на стратегията“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР
2014-2020г. и Токуда банк плати банковата гаранция, условният кредит се трансформира в ефективен
със следните параметри;
 Срок на издължаване – незабавно изискуем;
 Максимален лихвен процент – ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер до 16 пункта
годишно;
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІV.6 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-14
от 06.08.2018 година
за актуализация на бюджет 2018 година

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

I. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2018 г. в частта му за местните разходи съгласно Приложение № 1.
II. Общински съвет Генерал Тошево приема актуализация на бюджета на Община Генерал
Тошево за 2018 г. в частта му за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

Решението е прието - от 17 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 7 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.ІV.7 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-15
от 06.08.2018 година
за приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие
на Община Генерал Тошево 2018-2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка чл.38, ал.1, т.2 и т.5 и ал.3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие (ППЗРР),
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на Община
Генерал Тошево 2018-2020г.;
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.V.1 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-16
от 06.08.2018 година
за изменение на Наредбата за начина на стопанисване на кучетата на територията на
Община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и Протест №248/ 2018
г. на Окръжна прокуратура – Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

ПРИЕМА изменението на Наредбата за начина на стопанисване на кучетата на територията
на Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл.16 „При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни
и цветни фигури, се заплаща глоба от 100 до 500 лв.”
СТАВА:
Чл.16 „При пускане на свобода на кучета в озеленени площи, по детските площадки, поляни
и цветни фигури, се заплаща глоба от 100 лв.”
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови
действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 06.08.2018г., протокол №7, т.V.2 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.
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