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 29.09.2017 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2017/2018 година в общинските училища

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.11 и чл.12 от Наредба №7/29.12.2000г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на
образованието и науката,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. РАЗРЕШАВА функционирането на маломерни паралелки в Средно училище
„Никола Йонков Вапцаров”през учебната 2017/2018 година, а именно:
СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Генерал Тошево
Клас
Брой паралелки
Брой ученици
Vа
VІІІ а

1 маломерна
1 маломерна

14
16

Разлика до задължителния
минимум
4
2

ІІ. ДЕКЛАРИРА, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените
маломерни паралелки в СУ „Никола Йонков Вапцаров”, тъй като там общият брой ученици
е над минимално фиксирания в чл.11, ал.3.
ІІI. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи, съгласно
нормативната уредба действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.І.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 № 7-2
от 29.09.2017 година

за предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по чл.92
от КСО

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет на Република България
предложение за отпускане персонална пенсия на Емилия Атанасова Иванова от село
Кардам, ул. „Боряна”, №20, Община Генерал Тошево.
2.В 15-дневен срок решението да се предостави на Радка Демирева Асенова за
представяне пред НОИ.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІІ.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 № 7-3
от 29.09.2017 година

за предоставяне на имоти-полски пътища, включени в заповеди по чл.37в, ал.4 и ал.16 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2017-2018г

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.37в, ал.4 и ал.16 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.75б, ал.2 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за предоставяне на общински имоти, представляващи полски
пътища, включени в Заповед по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция „Земеделие”
гр.Добрич, за отдаване под наем на ползващите ги лица за стопанската 2017-2018г. по цена в
размер на средно годишно рентно плащане за землищата на територията на Община Генерал
Тошево, съгласно информация на Областна дирекция „Земеделие”гр. Добрич.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІІІ.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 № 7-4
от 29.09.2017 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Преселенци
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.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 и чл.36 от
Закона за собствеността, чл 41, ал.1, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество и във връзка с искане с вх.№АО-02-19-6962/15.06.2017г. от ЗП Георги Георгиев
Златев,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І.ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
№
Имот
1. с.Преселенци – УПИ №III-295 в кв.34

Площ
Описание
кв.м
846
Жилищно предназначение

Очаквани приходи: 3 003.00лв.
ІІ. ДАВА съгласие да се прекрати съсобственост чрез продажба на общинската част на ЗП
Георги Георгиев Златев с гр.Генерал Тошево, ул. „В.Маринов” 2, вх.А, ет.2, ап.4, както следва:
Дворно място с площ от 9 543 (девет хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м., съставляващо
УПИ №III-295 (трети за имот с планоснимачен номер двеста деветдесет и пети) в кв.34 (тридесет и
четвърти) – по ПУП на с.Преселенци, област Добрич, от което 846 (осемстотин четиридесет и шест)
кв.м. или 0.0887 ид.ч. – частна общинска собственост, съгласно АОС №4192/23.06.2017г. ,вх. рег.
2482,акт 0142, вписан на 04.09.2017г. в Служба по вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и
съседи: улица ОК 65 – ОК 68 – ОК 70 – ОК 72 и УПИ №І-166.
ЗП Георги Георгиев Златев притежава 8 697 (осем хиляди шестстотин деветдесет и седем) кв.м.
или 0.9113 ид.ч. от УПИ №III-295 в кв.34 по ПУП на с.Преселенци, съгласно договор №АО-03014/14.05.2009г. вписан под №28, том V, вх.регистър №2698 от 18.06.2009г. вписан в ”Служба по
вписванията - гр.Генерал Тошево”.
ІІІ. Продажбата на общинската част от имота по т.1 да бъде извършена по пазарна цена,
определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите
оценители в България, в размер на 3 003.00лв. с дължим ДДС, която не е по-ниска от данъчната оценка
– 2 649.70лв. (две хиляди шестстотин четиридесет и девет лева и седемдесет стотинки).
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия и сключи договор за продажба на общинската част от имота.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.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 № 7-5
от 29.09.2017 година
за предоставяне на помещения – общинска собственост във връзка с изпълнението на
проект: „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act
and Read in a Network”/

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 70417/24.05.2017г., по програма INTERREG V-A Румъния
– България 2014 - 2020, за изпълнението на проект: „Слушам, образовам се, действам и чета
в мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРЕДОСТАВЯ за целите на Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в
мрежа”, /LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”/, финансиран с Договор за
безвъзмездна финансова помощ № 70417/24.05.2017г., по програма INTERREG V-A Румъния
– България 2014 – 2020, два броя помещения, а именно - офис №301 с полезна площ 23,52
кв.м. и офис №302 с полезна площ 21,80 кв.м., намиращи се на III етаж в сграда, находяща се в
УПИ №VІІ-БКС, пл.№971 в кв.101 по ПУП на гр.Генерал Тошево, с административен адрес:
гр. Генерал Тошево, ул. „Дружба”№12, съгласно АПОС №3603/ 07.03.2013г., вписан в Служба
по вписванията гр. Генерал Тошево под №180, том II, вх.рег.№926/14.03.2013г. за срок до
приключването на дейностите по горепосочения проект.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши необходимите
последващи действия – правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на
Република България.

Решението е прието - от 14 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.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 № 7-6
от 29.09.2017 година
за продажба на имот – общинска собственост на собственника на законно
построена върху него сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8 ал.9, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и
във връзка с Искане с вх.№СД-03-8599/24.07.2017г. от г-жа Кръстинка Георгиева Добрева,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І.ПРИЕМА допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017г., както следва:
Продажба на имот
№
1.

Имот

Площ
кв.м
1500

с.Конаре – УПИ№ХII-70 в кв. 22

Описание
Жилищно предназначение

Очаквани приходи: 3300.00лв.
ІІ. ДАВА съгласие за продажба на г-жа Кръстинка Георгиева Добрева, ЕГН 7404208730, с
адрес: с. Конаре, ул. „Шеста” № 10, общ. Генерал Тошево, на следния недвижим имот:
Дворно място с площ от 1 500 ( хиляда и петстотин) кв.м, съставляващо УПИ№ХII-70 в кв. 22
по ПУП на с. Конаре общ. Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно
АОС №4191/23.06.2017г.,вх. рег. № 1863, акт 84,том IV, вписан на 04.07.2017г. в Служба по
вписванията гр.Генерал Тошево, при граници и съседи: УПИ№ ХVI-67, УПИ№ХVII-67, улица ОК44ОК54, УПИ№ХVIII-70,71 и УПИ№ХIII-69.
Г-жа Кръстинка Георгиева Добрева е собственик на жилищна сграда със ЗП 75кв.м,
полумасивна лятна кухня със ЗП 28кв.м. и стопанска постройка със ЗП 33кв.м., съгласно Нотариален
акт № 124/01.06.2017г., том III, рег. №1278, дело №278/2017г., построени вследствие на реализирано
право на строеж, учредено върху горепосочения имот.
ІІІ. Продажбата на общинската част от имота по т.ІІ да бъде извършена по пазарна цена,
определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата на независимите
оценители в България, в размер на 3 300.00 (три хиляди и триста лева )лв., върху която се начислява
ДДС и която не е по-ниска от данъчната оценка–3 132.00 (три хиляди сто тридесет и два) лева.
ІV. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия и сключи договор за продажба на общински имот.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.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 № 7-7
от 29.09.2017 година
за допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2017 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.1 и ал.2, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2017 г., както следва:
1.Отдаване под наем
№
Местонахождение на имота

Площ Предназначение
кв.м

1. гр.Генерал Тошево-терен за поставяне на
павилион, находящ се в УПИ № VIII в кв. 66 по
ПУП на града
2. с. Дъбовик- помещение в сградата на кметството,
находяща се в УПИ №VI, VII в кв. 19 по ПУП на
селото
3. Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне на павилион,
ул. „Иван Вазов“/срещу автогара/
4. Гр.Генерал Тошево-терен за поставяне на павилион
в УПИ № ХVIII-632 в кв. 85 по ПУП на града

12

За търговска дейност

ЗП
30

За търговска дейност
За търговска дейност

10
15

За търговска дейност

Очаквани приходи – 252.30 лв
ІI. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от 5 (пет) години, като одобрява предложената начална 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:
№

Местонахождение
на УПИ / ПИ №…..

Площ
Кв.м

Начална наемна цена / лева /месец лв.

1.

гр.Генерал Тошево-терен за
поставяне на павилион, находящ се

12

15.60
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2.

3.

4.

в УПИ № VIII в кв. 66 по ПУП на
града
с. Дъбовик- помещение в сградата
на кметството, находяща се в УПИ
№VI, VII в кв. 19 по ПУП на селото
Гр.Генерал Тошево-терен за
поставяне на павилион, ул. „Иван
Вазов“/срещу автогара/
Гр.Генерал Тошево-терен за
поставяне на павилион в УПИ №
ХVIII-632 в кв. 85 по ПУП на града

ЗП
30

36.00

10

13.00

15

19.50

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

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 3 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.4 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 29.09.2017 година
за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот в полза на
религиозна институция

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.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл. 21 ал.3 от
Закона за вероизповеданията, във връзка с Искане с вх. №ХД-06-03-8919/31.07.2017г. от
Районно мюфтийство Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост за 2017г., както следва:
Имот, който ще бъде предоставен за ползване
№
Имот
Предназначение
1.

С.Спасово

Полумасивна сграда със ЗП 114.27 в
За молитвен дом
УПИ № III –330 в кв. 37
2. ДАВА съгласие да се учреди на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, код по
БУЛСТАТ 121526008,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.»Братя
Миладинови» №27, представлявано от Мустафа Алиш Хаджи – главен мюфтия, чрез
пълномощника Билял Халил Дарджан, ЕГН 7004102620, заемащ длъжността районен мюфтия
на Районно мюфтийство Добрич, безвъзмездно право на ползване
върху имот полумасивна
сграда
със ЗП 114.27кв.м, ведно с дворно място с площ 1150кв.м,
представляващ УПИ№ III- 330 в кв.37 по ПУП на с. Спасово - частна общинска собственост,
съгласно АОС №740/06.10.2003г., вписан под № 199, том I,, вх. регистър 582/08.02.2005г. в
Служба по вписванията гр. Генерал Тошево, при граници и съседи: ул. ОК55-ОК66, УПИ
№IV-333, УПИ№ II- 331, улица ОК150-ОК149, за срок от 10 / десет/ години. Имотът да се
използва за нуждите на мюсюлманското настоятелство с.Спасово, община Генерал Тошево.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите
последващи действия – правни и фактически, съгласно разпоредбите на законодателството на
Република България.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.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 29.09.2017 година
за утвърждаване на общинската транспортна схема и възлагане на обществен
превоз на пътници по автобусни линии от общинската, част от областната и
републиканска транспортни схеми
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл.8 и последващите от
Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Утвърждава общинска транспортна схема на община Генерал Тошево,
съгласно Приложение №1, /Маршрутни разписания от № 1 до № 10/.
2. ДА СЕ ПРОВЕДЕ процедура за избор на изпълнител за възлагане на автобусния
превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската, част от областната и
републиканска транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.
3. ДЕЛЕГИРА изпълнението на своите функции относно подготовката, провеждането
и избор на изпълнител на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки на Кмета
на Община Генерал Тошево, като го оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички
правни и фактически действия по провеждането й.
4. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.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 29.09.2017 година
за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост по реда на ЗОС.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8 ал.9 , чл.14 ал.7 и ал.8 от Закона за общинската
собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – публична общинска собственост за 2017г., както следва:
Имот, предвиден

за отдаване под наем :

№ Местонахождение на помещение
1

Площ Предназначе
кв.м
ние
Части от имот-публична общинска собственост , находящ се
За ученическо
УПИ № I-1908 кв.124 по ПУП на Генерал Тошево , в сграда на „ 175,00 столово
ОУ „Христо Смирненски“ , представляващ „Ученически стол“
изхранване
Очаквани приходи – 306,25 лв

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за
срок до 15 юни 2018 година, като одобрява предложената начална 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:
Начална
№ Местонахождение
Площ
тръжна лева
на УПИ / ПИ №…..
Кв.м
/за 1 месец/
1. Части от имот-публична общинска собственост , находящ се УПИ
№ I-1908 кв.124 по ПУП на Генерал Тошево , в сграда на „ ОУ 175,00
122,50
„Христо Смирненски“ , представляващ „Ученически стол“
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия по управление и разпореждания с имотите – както правни, така и фактически.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.ІV.7 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 29.09.2017 година
за отпускането на кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в
България „Флаг” ЕАД по проект „Енергийно обновяване на обществени сгради в
гр.Генерал Таошево”

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.5, чл.16 и чл.17 от Закона за
общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Генерал Тошево, относно
поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Община Генерал Тошево да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Енергийно
обновяване на обществени сгради в гр. Генерал Тошево" финансиран от Оперативна
програма „Региони в растеж“2014-2020, приоритетна ос 2, схема „Подкрепа на енергийна
ефективност в опорни центрове и периферните райони“, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 1 000 000 (Един милион);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0090-C01 и/или
от собствени бюджетни средства.
 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 4.083 %
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Генерал Тошево
- по Договор за безвъзмездна помощ № № BG16RFOP001-2.001-0090-C01 сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на община Генерал Тошево,
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по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Генерал Тошево
- по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
Възлага и делегира права на Кмета на Община Генерал Тошево
1. да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, 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
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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 29.09.2017 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, във връзка с чл.6 от Договор за предоставяне безвъзмездното ползване на
училищен автобус № 76/22.02.2017г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. УВЕЛИЧАВА числеността на Общинска администрация Генерал Тошево от 182,25
бр. на 183,25 бр. чрез разкриване на нова бройка за длъжност „шофьор на автобус” в Звено
„Спомагателни дейност” към Дирекция „Хуманитарни и спомагателни дейности”, считано от
01.09.2017г.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.V.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 № 7-13
от 29.09.2017 година
за предоставяне на финансови средства за подпомагане на Христо Димитров

Христов

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Дава съгласие да подпомогне г-н Христо Димитров Христов от град Генерал Тошево
еднократно с парична сума в размер до 700 /седемстотин/ лева за лечение.
1. Средствата да се осигурят от дейност на Общинска администрация 2122,§4214 –
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.V.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 № 7-14
от 29.09.2017 година
за финансова помощ на Ивет Петрова Тодорова от гр.Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Дава съгласие да за отпускането на еднократна финансова помощ Ивет Петрова
Тодорова от град Генерал Тошево с парична сума в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Възлага на Кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.V.4 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 № 7-15
от 29.09.2017 година
за кандидатстване на Община Генерал Тошево пред Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната
среда и водите /МОСВ/ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект:
„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал
Тошево”

На основание чл.17, ал.1, т.2 и т.8 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с Писмо № ДТБО-152846/ 27.07.2017г.
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Генерал Тошево да кандидатства пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната
среда и водите за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”.
2. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Генерал Тошево да подготви и представи
необходимите документи за кандидатстване на Община Генерал Тошево пред Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната
среда и водите, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на Проект
„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”.

Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.V.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 № 7-16
от 29.09.2017 година
за приемане бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2018 – 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.83, ал.2 от ЗПФ и във връзка с чл.28, ал.2
от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Генерал Тошево
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Приема бюджетна прогноза за местни дейности на Община Генерал Тошево за
периода 2018 – 2020 г. съгласно Приложение №1

Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2017г., протокол №7, т.V.7 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
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