ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-1
от 25.06.2020 година
за утвърждаване на броя на педагогическия персонал, зает по трудово правоотношение в
системата на предучилищното и училищно образование на територията на община
Генерал Тошево, за възстановяване на разходите за транспорт от местоживеене до
месторабота и обратно
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл.2 от Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване
на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Решение №31/26.03.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Допълва свое решение№3-1/26.03.2020 г.
І. ДОБАВЯ към брой педагогическия персонал в училищата и детските градини на
територията на общината и определя заплащане на транспортни разходи за финансовата 2020
година, при спазване на условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017 г.,както следва:
ЦПЛР-ЦРД гр.Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 1 бр. учител
ІІ.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.І.1 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-2
от 25.06.2020 година
за утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния
минимум за учебната 2020/2021 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.68от 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 Й. Вапцаров“, Основно училище „Христо Смирненски”, Основно училище „Христо
Ботев” с.Кардам, Основно училище „Васил Левски” с.Преселенци, Основно училище „Йордан
Йовков” с.Спасово и Основно училище „Йордан Йовков” с.Красен през учебната 2020/2021
година, а именно:
1.

СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Ген. Тошево
Брой паралелки
Брой ученици
1 маломерна
13
1 маломерна
13
1 маломерна
14
1 маломерна
14
1 маломерна
16
1 маломерна
16
1 маломерна
16
1 маломерна
16

2.

ОУ „Хр.Смирненски” гр.Генерал Тошево
Брой паралелки
Брой ученици
1 маломерна
13
1 маломерна
15
1 маломерна
14
1 маломерна
16

3.

ОУ „Христо Ботев”,с.Кардам
Брой паралелки
Брой ученици
1 слята
9
1 маломерна
9
1 маломерна
9
1 маломерна
9
1 маломерна
10

Клас
Іб
ІI а
ІІ б
III а
VI а
VI б
Xа
XI а
Клас
Іб
ІІ б
Vб
VIІ б

Клас
І – II
ІV
V
VІ
VІІ

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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Клас
І – ІІI
IІ-ІV
V –VІ
VІІ

4. ОУ „Васил Левски” с.Преселенци
Брой паралелки
Брой ученици
1 слята
14
1 слята
9
1 слята
10
1 маломерна
11
Защитени училища:

Клас
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

1. ОУ „Йордан Йовков” с.Спасово
Брой паралелки
Брой ученици
1 маломерна
10
1 маломерна
9
1 маломерна
6
1 маломерна
10
1 маломерна
14
1 маломерна
13
1 маломерна
10

Клас
І- ІІI
ІІ- ІV
V
VІ
VІІ

2. ОУ „Йордан Йовков” с.Красен
Брой паралелки
Брой ученици
1 слята
6
1 слята
6
1маломерна
9
1 маломерна
7
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.ДЕКЛАРИРА, че не счита за необходимо реално дофинансиране на утвърдените
маломерни и слети паралелки в средищните училища ОУ „Йордан Йовков“ с.Красен и ОУ
„Йордан Йовков“ с.Спасово, тъй като те са защитени и получават допълнителни целеви
средства за това.
ІV. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам в размер на 17568,60 лв. за учебната 20202021 г. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098
„Други разходи”.
V. ПРЕДОСТАВЯ дофинансиране на утвърдените слети и маломерни паралелки в
средищното училище ОУ „Васил Левски” с.Преселенци в размер на 15325,80 лв. за учебната
2020-2021 г. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322, параграф 1098
„Други разходи” .
VI. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи,
съгласно нормативната уредба действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.І.2 от дневния ред и
е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-3
от 25.06.2020 година
за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската
2020-2021 година
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинска собственост и
24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване за
стопанската 2020-2021г., 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

VІІ

Земеделска
земя

Лв/дка

95

95

95

95

95

71

VІІІ

71

ІХ

71

Х

71

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 13 гласували – с 10 „за”, 1 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІІ.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-4
от 25.06.2020 година
за продажба на имот – общинска собственост на собственика на законно построена върху
него сграда
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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-03-6602/22.05.2020г. от г-жа Снежана Георгиева Йорданова,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І.ПРИЕМА допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г., приета с Решение №1-9/05.02.2020г., както следва:

№
1.

Продажба на имот
Имот
с.Петлешково – ПИ №56040.156.1

Площ
кв.м
1650

Описание
земеделска

Очаквани приходи: 4 800.00лв.
ІІ. ДАВА съгласие за продажба на г-жа Снежана Георгиева Йорданова, ЕГН 6503247919, с
адрес:гр. Добрич, бул. „25 Септември” № 3, вх. Б, ет.1, ап.2 на следния недвижим имот: Поземлен
имот с идентификатор №56040.156.1(пет, шест, нула, четири, нула, точка, едно, пет, шест, точка, едно)
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Петлешково, община Генерал Тошево, с площ
1 650(хиляда шестстотин и петдесет)кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване“за друг вид естествен ресурс за превантивна защита“, категория на земята-3(трета),
при граници и съседи: 56040.156.2, 56040.156.157, 56040.156.154. Имотът е частна общинска
собственост, съгласно АОС №4637/26.05.2020г., вх.рег. № 1032, акт 191, том II, вписан на 02.06.2020г.
в СВ Генерал Тошево при АВ София.
Г-жа Снежана Георгиева Йорданова е собственик на следните сгради, които са построени
върху имота: сграда 56040.156.1.1 със ЗП 56 кв.м, предназначение спортна сграда, база и сграда
56040.156.1.2 със ЗП 303кв.м, предназначение спортна сграда, база, съгласно Нотариален акт №
171/31.10.2018г, том VI, рег. №3173, дело №625/2018г.
ІІІ. Продажбата на общински имот 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 4 800.00 (четири хиляди и осемстотин)лв. и която не е по-ниска от данъчната оценка 3762.00 (три хиляди седемстотин шестдесет 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 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-5
от 25.06.2020 година
за издаване на запис на заповед от община Генерал Тошево в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ данък добавена стойност към авансово плащане по договор №
BG06RDNP001-7.001-0140-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7„Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за Проект
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на
територията на община Генерал Тошево”, сключен между Община Генерал Тошево и
ДФ „Земеделие”
На основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0140-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка
7„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Строителство,
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на
община Генерал Тошево” от ПРСР 2014-2020, сключен между община Генерал Тошево и
Държавен фонд „Земеделие“, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис III”
№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421 идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Васил Грудев,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
86 755,66 лв. (осемдесет и шест хиляди седемстотин петдесет и пет лева и шестдесет и шест
стотинки) за обезпечаване на 100 % от данък добавена стойност на заявения размер на
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG06RDNP001-7.001-0140-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 на мярка 7„Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г. за Проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и
съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево”.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0140-С01/
14.05.2019г и да ги представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІV.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-6
от 25.06.2020 година
за даване на съгласие за издаване на запис на заповед от община Генерал Тошево в полза
на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ данък добавена стойност към авансово плащане по
договор: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с.
Люляково, Община Генерал Тошево“, финансиран по Договор за безвъзмездна
финансова помощ 08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 г., по Програма за Развитие на Селските
Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“
На основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ за Проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово,
с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“, сключен между ДФ „Земеделие“ и
Община Генерал Тошево , седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, п.к.9500, обл.
Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по БУЛСТАТ 000852633, идентификационен номер по
ДДС № BG 000852633, представляван от Валентин Димитров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
414 562 лева, (словом: четиристотин и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и два лева),
за обезпечаване на 100 % от данък добавена стойност на заявения размер на авансово плащане
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №08/07/2/0/00641 от
12.10.2018 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за Проект „Рехабилитация на част от
водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“,
сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Генерал Тошево.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по Договор № №08/07/2/0/00641 от 12.10.2018 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІV.2 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-7
от 25.06.2020 година
за даване на съгласие за издаване на запис на заповед от община Генерал Тошево в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ данък добавена стойност към авансово плащане по договор BG
06RDNP001-7.007-0073 „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на
територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град
Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич”, финансиран по Договор за
безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г., по Програма за
Развитие на Селските Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз
На основание основание чл.21, ал.1, т.10, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: № BG06RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г. 7.2. „ Инвестиции в създаването ,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7.
„Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ „
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за
Проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо
Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал
Тошево, област Добрич ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Генерал Тошево, седалище и
адрес на управление гр. Генерал Тошево, п.к.9500, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ №5, ЕИК по
БУЛСТАТ 000852633, идентификационен номер по ДДС № BG 000852633, представляван от Валентин
Димитров,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на община Генерал Тошево да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
6 186,08 лв. ( шест хиляди сто осемдесет и шест лева и осем стотинки )за обезпечаване на 100
% от данък добавена стойност на заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0073-С01/
14.05.2019г. 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7. „Основни услуги и обновяване на
селата и селските райони“ № BG06RDNP001-7.007-СПОРТ „ Изграждане, реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ за Проект „Обновяване,
ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в
УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево,
област Добрич ”, сключен между ДФ „Земеделие” и Община Генерал Тошево.
2. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да подготви необходимите документи
за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0073-С01/
14.05.2019г.и да ги представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция .
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІV.3 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-8
от 25.06.2020 година
за осигуряване на безлихвен заем в размер до61860,83 лева(шестдесет и една хиляди
осемстотин и шестдесет лева и осемдесет и три стотинки) отвременно свободни средства
от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания по проект :BG
06RDNP001-7.007-0073 „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на
територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на
град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич”, финансиран по Договор
за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г., по
Програма за Развитие на Селските Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския
съюз
На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т.4 и т.5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Отпуска безлихвен заем в размер до 61860,83 лева (шестдесет и една хиляди
осемстотин и шестдесет лева и осемдесет и три стотинки), временно свободни средства от
общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания по проект :BG06RDNP001-7.0070073 „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ
„Христо Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево,
община Генерал Тошево, област Добрич”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG06RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г., по Програма за Развитие на Селските
Райони 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз .
2. Предоставените заемообразно средства на проект BG06RDNP001-7.007-0073
„Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо
Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община
Генерал Тошево, област Добрич”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG06RDNP001-7.007-0073-С01/ 14.05.2019г. да се отчитат като временна финансова помощ по
§ 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския
съюз“.
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІV.4 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-9
от 25.06.2020 година
за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево за 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 и
ал.2 от ЗОД и чл.140, ал.1-5 от ЗПФ и във връзка с чл.44, ал.1-5 от Наредбата 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 уточнения годишен план на бюджета за 2019 г. по прихода и разхода по
дейности, както следва:
1.1. по прихода – 17 068 128 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения №
1 и 2);
1.2. по разхода – 17 068 128 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5);
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г., както следва:
2.1. По прихода – 15 148 495 лв. (разпределени по параграфи, съгласно Приложения №
1 и 2);
2.2. По разхода – 15 148 495 лв. (разпределени по дейности и видове разходи съгласно
Приложения № 3, 4 и 5)
3. Отчета на приходно – разходната сметка на средствата от ЕС за 2019 г. (съгласно
Приложение № 6 и 6.1)
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2019 г. (съгласно Приложение
№ 7)
5. Приема отчета за капиталови разходи за 2019 г., по обекти и източници на
финансиране (съгласно Приложение № 8)
6. Приема доклад за изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към
31.12.2019 г. (съгласно Приложение № 9)
Решението е прието - от 13 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.ІV.5 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 6-10
от 25.06.2020 година
за приемане на „Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Генерал
Тошево 2020-2025 година”

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1 Приема „Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Генерал Тошево
2020-2025 година”.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващи законови
действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 25.06.2020г., протокол № 6, т.V.1 от дневния ред
и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

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

