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 № 9-1
от 01.11.2017 година
за утвърждаване на списък на педагогическия персонал в училища и детски градини на
територията на Община Генерал Тошево и определяне на заплащане на транспортни разходи
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, чл.11 и чл.12 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,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. УТВЪРЖДАВА списък на педагогическия персонал в училищата и детските градини и
определя заплащане на транспортни разходи за учебната 2017 – 2018 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:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
1.
Диана Георгиева Добрева – учител.
2.
Веселина Иванова Куцарова – учител.
3.
Николета Георгиева Иванова – възпитател.
4.
Велка Добрева Николова – учител.
5.
Даниела Илиева Вълчева – възпитател.
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
6.
Недка Йовчева Василева – зам. – директор
7.
Дарина Ангелова Андонова - учител
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
1. Златка Георгиева Петкова – възпитател НЕОО.
2. Нурсен Юмер Сали – учител
3. Красимира Петрова Гугова – учител
4. Илияна Йовчева Ставрева – учител
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
1.
Стоянка Георгиева Георгиева – възпитател ПЕОО
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
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ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
1. Татяна Йорданова Йорданова – учител.
2. Иванка Гочева Георгиева – учител
3. Ивелина Иванова Топалова – учител.
4. Венета Недялкова Новакова-Стамова – учител.
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно
1. Тодорка Стоянова Стефанова - директор
2. Златина Стоянова Чернева – възпитател.
3. Мариана Георгиева Димова – учител.
4. Галя Тодорова Димитрова - учител.
5. Нели Йорданова Христова – възпитател.
6. Галина Манолова Желязкова – учител.
По маршрут: Ген.Тошево– Кардам и обратно
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
1. Биляна Георгиева Тонева – директор
2. Мария Радушева Йорданова – учител
3. Феличия Илиева Найденова – учител.
4. Дойчо Панайотов Дойчев – учител.
5. Димка Красимирова Христова –учител.
6. Мирослава Димитрова Григорова – учител.
7. Галина Рачева Иванова – учител.
По маршрут: Добрич – Красен и обратно
1. Стоянка Тодорова Стоянова- учител.
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
1. Стоянка Димитрова Стойкова – директор.
2. Дияна Иванова Чалъкова – учител.
3. Валентина Николова Анастасова – учител.
4. Даринела Димова Енчева – учител.
5. Боряна Неделчева Бончева – учител.
6. Ганка Иванова Ганчева – учител.
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно
1. Антоанета Димитрова Йовчева – учител.
2. Елена Димитрова Иванова – учител.
3. Величка Николова Желязкова – учител.
По маршрут: Ген.Тошево – Преселенци и обратно
ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
1. Ана Иванова Иванова – учител.
2. Оксана Викторовна Иванова – учител.
3. Искрен Костадинов Костадинов – учител.
4. Георги Стоев Георгиев – учител.
5. Георги Йорданов Колев - учител
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно
1. Миглена Йорданова Радева – учител.
2. Весела Маринова Иванова – възпитател.
3. Костадинка Желева Новакова – учител.
4. Хазиме Саами Ферадова – възпитател.
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно
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ДГ „Първи юни” гр. Генерал Тошево
1.
Добра Димитрова Желязкова – учител
2.
Живка Йорданова Димитрова - учител
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно
ДГ с. Кардам
1.
Янка Станчева Михайлова – директор
2.
Жулиета Стоянова Великова – учител
По маршрут: Генерал Тошево – Кардам и обратно
ДГ с. Василево
1.
Дияна Калчева Петрова – директор
По маршрут: Добрич – Василево и обратно
2.
Пепа Стоянова Стивънсън
По маршрут: Преселенци - Василево и обратно
ДГ с. Преселенци
1. Радослава Стойкова Петрова – директор
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и обратно
2. Марияна Петрова - учител
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно
ДГ с. Красен
1.
Иванка Димитрова Кючукова - директор
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно
2.
Кремена Александрова Димитрова – учител
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно

ІІ. УТВЪРЖДАВА списък на педагогическия персонал, работещ в училища и детски градини,
който пътува с лични превозни средства от местоживеене до месторабота и обратно и чийто разходи
подлежат на възстановяване, както следва:
Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
1.
Красимира Янкова Великова– възпитател ПЕОО
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
1. Недка Йовчева Василева – зам.-директор
2. Дарина Ангелова Андонова - учител
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно
1. Даниела Илиева Вълчева – учител.
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно
ДГ с. Пчеларово
1. Живка Атанасова Стоянова - директор
По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно
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ДГ с.Красен
1.
Кремена Александрова Димитрова - учител
ЦРД гр.Генерал Тошево
1. Миглена Евгениева Георгиева – преподавател танцово изкуство.
2. Павлета Димова Петрова – преподавател танцово изкуство.
3. Стоян Петров Стоянов – преподавател танцово изкуство.
ІІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-2
от 01.11.2017 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.39 от Постановление на Министерски съвет №374/22.12.2016г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2017г. 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
2017– 2018 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 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-3
от 01.11.2017 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за неотдадени на
проведени тръжни процедури за стопанската 2017-2018 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 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
2017-2018г., 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

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

VІІ
79,00

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 15 гласували – с 11 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-4
от 01.11.2017 година
за отдаване под наем на поземлен имот чрез публично оповестен конкурс

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.8, ал.9 и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.21 и чл.
62 от Наредбата по за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І.ВКЛЮЧВА в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2017 г. следния
имот: поземлен имот №096001, трета категория, представляващ
овощна градина с площ 35.312дка., по КВС на землище с. Красен, частна общинска собственост,
съгласно АОС № 1690/27.07.2005г., вписан под №132, т.VIII, вх.рег.№4045 от 02.08.2005г. в
Службата по вписвания гр. Генерал Тошево.
IІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за
срок от 10 (десет) години на следния недвижим имот: поземлен имот №096001, трета категория,
представляващ овощна градина с площ 35.312дка., по КВС на землище с. Красен, частна общинска
собственост.
III. ОПРЕДЕЛЯ следните конкурсни условия към участниците:
1. Имотът по т.I да се използва като овощна градина за целия срок на наемното
правоотношение, като наемателя се задължава да изкорени старите дървета в границите на имота и
засади нови насаждения;
2. Почистване на целия терен от дървесните остатъци;
3. Извършване на риголване на имота на дълбочина 60 – 80 см;
Всички направени инвестиции (включително и новозасадените дървета), свързани с
възстановяването на овощна градина стават собственост на Община Генерал Тошево от момента на
тяхното възникване. Наемателят да не извършва действия в имота, които водят до промяна на
предназначението му.
IV. ОПРЕДЕЛЯ критерий, по който ще се извършва оценката на постъпилите оферти, а
именно: най-високата предложена цена.
V. ОПРЕДЕЛЯ гратисен период, в който наемателят не заплаща наем, за срок от 4 години,
считани от подписването на договора за наем.
VI. ОПРЕДЕЛЯ начална годишна наемна цена – 3 530.00лв. /три хиляди петстотин и тридесет
лева / без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от оценител, вписан в публичния регистър на
Камарата на независимите оценители в България.
VІI.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия по
отдаването на имота под наем – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.ІІ.2 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 № 9-5
от 01.11.2017 година
за разрешение на Народно читалище „Съединение 1943” с. Изворово да предостави част от
ползван от него имот на Ловна дружинка с. Изворово

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Разрешава на Народно читалище «Съединение 1943» с Изворово, код по БУЛСТАТ
000843772, със седалище и адрес на управление с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ул.
„Седемнадесета” №2 А, да предостави наСдружение «Дружество на ловците и риболовците» гр.
Генерал Тошево, код по БУЛСТАТ 000851079,със седалище и адрес на управление гр. Генерал
Тошево, ул. «Трети март» № 9, за нуждитена Ловна дружинка с.Изворово, правото да ползва
помещение с площ 32 /тридесет и два/ кв.м., намиращо се на вториетажнаимотв с. Изворово /Горен
извор/, публична общинскасобственост с АОС № 1815/ 05.10.2005г., вписан в СВ при ГТРС под №
43, том ХІ, вх.рег.№.5223/13.10.2005 г.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-6
от 01.11.2017 година
за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти, находящи се в строителните граници и
околовръстен полигон на населени места за срок от шест стопански години чрез публичен търг
с тайно наддаване
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 ал.9 и 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:
1.ВКЛЮЧВА в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2017 г. следните имоти:
№
по
Населено място
ред
1.
с.Малина

Квартал

Кв.9
Кв.10
Кв.11
2.

УПИ №

УПИ №IV
УПИ №IX
УПИ №II

3.

с.Сърнино

4.

Генерал Тошево

6.

1 010
640
1 350

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

5.

Площ /кв.м.

2 500
17 472

Кв.11

УПИ №XIII

1 245

Промишлена зона

ПИ№ 2135

1 300

Кв.20
Кв.6

УПИ №VII - 108
УПИ№IV-44

1 600
1 460

Кв.2
Кв.9
Кв.9

УПИ №I
УПИ №XI–11,12
УПИ №XIV-11

1 310
825
1 400

Кв. Пастир

с.Конаре
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Кв.5
Кв.21

УПИ №III-4
УПИ №V-51

1 550
1 000

Кв.15
Кв.15

УПИ №XXII
УПИ №XXI-12

1 310
1 230

Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв.9
Кв. 22
Кв. 29
Кв. 29
Кв. 29
Кв.29
Кв.29
Кв.29
Кв.29
Кв.29

УПИ№ VI
УПИ№VII
УПИ№X
УПИ№XI
УПИ№XII
УПИ №V-108
УПИ№VII
УПИ№VIII
УПИ№IX
УПИ№XIV
УПИ№XV
УПИ№XVI
УПИ№XVII
УПИ№XVIII

840
805
800
820
840
12 580
920
1 190
1 090
800
780
870
1 050
940

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.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 №VII
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
Кв.3
Кв.3
Кв.15
Кв.15
Кв.18
Кв.30
Кв.30
Кв.30

УПИ №II
УПИ №I
УПИ №V-42
УПИ №IV-43
УПИ №IX
УПИ №X
УПИ№XV
УПИ №VII
УПИ №VIII
УПИ №IX

1 350
1 120
1 160
1 160
1 030
900
1 170
1 200
1 200
1 270

с.Бежаново

с.Къпиново

с.Росица

с.Чернооково

с.Преселенци

с.Писарово
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13.

с.Спасово
Кв. 59
Кв. 59

УПИ№I-снс
УПИ№II-снс

865
685

2.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за 6/шест/
стопански години, считано от 2017-2018г., поземлени имоти - празни дворни места в строителните
граници и околовръстния полигон на населените места на територията на Община Генерал Тошево,
съгласно точка №1.
3.ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна цена за отдаване под наем на поземлени имоти, определени в
т.1 в размер на – 58.00лв./дка., определена с Решение №3-17 от 25.03.2014г. на Общински съвет
Генерал Тошево, представляваща 50% от достигнатата средно-тръжна цена от 116.0лв/дка за
отдаване на земеделски земи от ОПФ.
4. 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 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-7
от 01.11.2017 година
за участие на общината в публична продан с цел придобиване на недвижим имот и МПС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.9, ал.2 т.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във вр. с
изпълнително дело № 105/2015 г по описа на ЧСИ рег. № 739,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.Дава съгласието си Община Генерал Тошево, чрез Валентин Димитров – кмет на общината,
в качеството на взискател по ИД № 105/2015 г по описа на ЧСИ рег. № 739 да участва в публична
продан и да депозира наддавателно предложение с цел придобиване в собственост на недвижим
имот предствавляващ едноетажна масивна сграда с предназначение „Магазин за хранителни стоки и
кафе-бар“, със застроена площ от 135,00 кв.м., съставляващо УПИ ХII-1904, кв.103 по УП на гр. Ген.
Тошево, ул.“Бузлуджа“ № 13 и движима вещ – автобус „Пежо“ J9 с рег. № ТХ5558МХ на обявената
тръжна цена.
2.Възлага на Кмета на Община Ген. Тошево да предприеме необходимите действия по
изпълнение на настоящето решение.

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-8
от 01.11.2017 година
за продажба на вещи по реда на Закона за общинската собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал. 1 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.34, ал.3, т.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I.ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на вещи – частна
общинска собственост:
№

1.
2.

3.

Наименование на вещ и
характеристики
Лек автомобил „УАЗ 31512-01”, цвят
зелен, бензин, 1993г.
Колесен трактор „ЮМЗ 6Л“,
цвят слонова кост/червен, дизел,
1974г.
Колесен трактор „ТК-80“,
цвят жълт, 1991г.

Регистрационен
номер и № на
двигател
ТХ 1404,
0404583
ТХ 4570 ЕХ,
230773
ТХ 02215

Начална тръжна цена/
лв.
800.00
600.00

2 500.00

II. ОДОБРЯВА предложените начални тръжни цени на горепосочените вещи, определени от
лицензиран от Агенцията за приватизация оценител.
IІI. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия по продажбата на вещите – както правни, така и фактически.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.ІІІ.4 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 № 9-9
от 01.11.2017 година
за „Благотворителна Коледа 2017” - 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 1000 /хиляда/ лева за „Благотворителна Коледа 2017” за
закупуване на трайни хранителни продукти, които да се предоставят на крайно нуждаещи се жители
на града и общината.
Средствата да се осигурят от собствени приходи на община Генерал Тошево, § 24 – 06 –
приходи от наем на земя.
Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-10
от 01.11.2017 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 третото
тримесечие на 2017г. в размер на 424,35 лв.

Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-11
от 01.11.2017 година
за отпускането на средства на РУ на МВР Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Дава съгласие да се осигурят средства в размер на 1500,00 лева /Хиляда и петстотин/лв. на РУ
на МВР Ген. Тошево за покриване на разходите по поддръжката и ремонта на предоставените
автомобили .
Средствата да се осигурят от местни приходи § 2406 „Приходи от наеми земя“
на
Общинския бюджет и да се отнесат в дейност 2122 ”Общинска администрация“, параграф 1015
„Материали”
Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите законови действия по изпълнение
на настоящото решение.

Решението е прието - от 15 гласували – с 14 „за”, 1 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-12
от 01.11.2017 година
за информация за актуализирано разпределение на промените на приходите и разходите по
бюджета на Община Генерал Тошево през третото тримесечие на 2017 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 2017 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 2017 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 2017 г. съгласно Приложение № 3.
Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.ІV.4 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 № 9-13
от 01.11.2017 година
за приемане на отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
на Община Генерал Тошево към 30 юни 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема уточнения план на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни 2017 г. по
прихода и разхода по дейности и параграфи, както следва:
1.1.по прихода – 13 503 150лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1, 2 и
3)
1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 5 605 763 лв.
1.1.2. приходи за местни дейности – 7 897 387 лв.
1.2. по разхода – 13 503 150 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно
Приложения № 4, 5 и 6)
1.2.1. разходи за държавни дейности – 5 605 763 лв. (Приложения № 4)
1.2.2. разходи за местни дейности – 6 667 266 лв. (Приложения № 5)
1.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 1 230 121 лв.
(Приложения № 6)
2. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни
2017 г., както следва:
2.1.по прихода – 5 032 282 лв.(разпределени по параграфи, съгласно Приложения №1, 2 и 3)
2.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности – 2 735 557 лв.
2.1.2. приходи за местни дейности – 2 296 725 лв.
2.2. по разхода – 5 032 282 лв. (разпределени по дейности и параграфи съгласно
Приложения № 4, 5 и 6)
2.2.1. разходи за държавни дейности – 2 735 557 лв. (Приложения № 4)
2.2.2. разходи за местни дейности – 1 875 859 лв. (Приложения № 5)
2.2.3. разходи за държавни дейности финансирани с местни приходи – 420 866 лв.
(Приложения № 6)
3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
Община Генерал Тошево към 30 юни 2017 г. (Приложения № 7)
Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

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

ХРИСТО ПАВЛОВ

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 № 9-14
от 01.11.2017 година
за отписване на несъбираеми вземания от бивши наематели на общинско имущество за
периода 1999-2004 година, поради изтекла погасителна давност

На основание чл.21, ал.1, т.19, т.23 от ЗМСМА и чл.111 от Закона за задълженията и
договорите,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на община Генерал Тошево на
несъбираемите вземания от натрупани разходи за консумирана ел.енергия от наематели на общински
жилища и общинско имущество на стойност 7 079,80 лева.,
2. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на община Генерал Тошево на
несъбираемите вземания от натрупани разходи за извършване на основен ремонт на сгради общинска
собственост, в съсобственост с „Български пощи“ и „ ТВД„ на стойност 4 005,82 лева съгласно
приложените справки.
3. Възлага на кмета на община Генерал Тошево да издаде Заповед за отписване на описаните
съгласно приложение № 1 несъбираеми вземания.

Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, 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 № 9-15
от 01.11.2017 година
за осигуряването на финансови средства за доизграждане на Мемориал на загиналите воини от
Шеста пехотна Бдинска дивизия край с.Козлодуйци, обл.Добрич

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Дарява 1 000 /хиляда/ лева на Инициативен комитет за изграждане на Мемориал край
с.Козлодуйци по искане вх.№ АО-02-19-10596/11.09.2017 година.
Средствата да се осигурят от § 2406 - приходи от наем на земя и се преведат на банковата
сметка на Инициативен комитет за изграждане на Мемориал на загиналите воини от Шеста пехотна
Бдинска дивизия край с.Козлодуйци.
Възлага на кмета на община Генерал Тошево г-н Валентин Димитров да извърши полагащите
се по закон действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 2 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.ІV.7 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 № 9-16
от 01.11.2017 година
за актуализация на бюджет 2017 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:
Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2017 г. в частта му за
местните разходи съгласно Приложение № 1.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.ІV.8 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 № 9-17
от 01.11.2017 година
за предложение за обявяване на деня осми ноември – празник на града, за празничен и
неприсъствен ден на територията на град Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и във връзка с изразено положително становище на
Областен управител на област Добрич /приложение - писмо на областен управител/,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Обявява Осми ноември за празничен и неприсъствен работен ден на територията на град
Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.V.1 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 № 9-18
от 01.11.2017 година
за промяна числеността на Общинска администрация Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. УВЕЛИЧАВА числеността на Общинска администрация Генерал Тошево от 183,25 бр. на
184,25 бр. чрез разкриване на нова бройка за длъжност тракторист- багерист в отдел „Териториално
устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология”, Дирекция „Устройство на
територията, собственост, икономически дейности и проекти”, считано от 01.11.2017г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона
действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.V.2 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 № 9-19
от 01.11.2017 година
за отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за първото
шестмесечие на 2017 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от
самоуправление и местната администрация,

Закона за местното

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Приема Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет Генерал Тошево за първото
шестмесечие на 2017 година.

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.V.3 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 № 9-20
от 01.11.2017 година
за попълване на състава на Общински съвет за намаляване риска от бедствия (ОСНРБ)

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.65а, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ИЗБИРА за член на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия: Председателя
на ПК по ПСДУТ при Общински съвет Генерал Тошево – Георги Русев Георгиев.
ІІ. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 15 гласували – с 11 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.V.4 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 № 9-21
от 01.11.2017 година
за предложение за провеждането на местен референдум на територията на Община
Генерал Тошево

На основание чл.21 ал.1 т.20 от ЗМСМА, чл.3 ал.1 т.1, чл.26 ал.1, 3 и 4, чл.27 ал.1 т.2, ал.5 и 6
от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и съгласно
Изборния кодекс,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Одобрява предложението на Кмета на Община Генерал Тошево за произвеждане на местен
референдум на територията на цялата Община за отговор на следния въпрос: ПРОТИВ ли сте
Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или Кмета на Общината да одобрява устройствени
планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства:
нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?
2. Определя 17.12.2017 година, неделя, почивен ден за дата на произвеждане на местния
референдум за гласуване.
3. Одобрява разходи за организирането и финансирането на местния референдум, които да се
осигурят от общинския бюджет, съгласно план-сметка, приложение №1 - неразделна част от
докладната записка и решение.
4. Утвърждава образци от книжата за произвеждането на местния референдум, съгласно
приложение №2 от докладната записка и решение.
5. Възлага на Кмета на Общината да осъществи организационно-техническата подготовка на
местния референдум.
6. Възлага на Кмета на Общината да проведе информационна кампания, съгласно
изискванията и по реда и начин определени в чл.34 от Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите действия,съгласно закона.

Решението е прието - от 15 гласували – с 15 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.V.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 № 9-22
от 01.11.2017 година
за избор на Председател на ПК по ПСДУТ при Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.21 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Избира Георги Русев Георгиев за Председател на Постоянната комисия по Промишленостопански дейности и устройство на територията при Общински съвет Генерал Тошево.

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 3 „против”, 2 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.VІ 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 № 9-23
от 01.11.2017 година
за определяне членството в Постоянни комисии на общински съветник

На основание чл.21 ал.1 т.1, чл.33 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Избира общинския съветник Стелиян Иванов Стоянов за член на Постоянната комисия по
Селско стопанство, гори и екология и ПК по Законност и обществен ред при Общински съвет
Генерал Тошево.

Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.VІ 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 № 9-24
от 01.11.2017 година
за определяне членството в Постоянни комисии на общински съветник

На основание чл.21 ал.1 т.1, чл.33 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Избира общинския съветник Георги Дяков Йорданов за член на Постоянната комисия по
Промишлено-стопански дейности и устройство на територията и Постоянната комисия Бюджетноданъчна при Общински съвет Генерал Тошево.

Решението е прието - от 15 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 01.11.2017г., протокол №9, т.VІ от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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