ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-1
от 08.10.2019 година
за одобряване, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен Устройствен План – Парцеларен
План (ПУП - ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура – кабел ниско напрежение
за външно ел. захранване на приемно-предавателна станция, разположена в ПИ 24339.113.22 в
землището на село Дъбовик, община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129, ал.1 от Закон за устройство на
територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОДОБРЯВА ПУП - ПП за „Кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на приемнопредавателна станция № 4057 на „Теленор България” ЕАД в ПИ 24339.113.22, село Дъбовик, община
Генерал Тошево”.
2. Дава право на прокарване на трасето на кабела през засегнатите имоти общинска
собственост
3. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
4. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в
сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-2
от 08.10.2019 година
за одобряване, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен Устройствен План – Парцеларен
План (ПУП - ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура – водопровод, разположен
в ПИ 46351.17.50 и ПИ 46351.71.23 за водоснабдяване на ПИ 46351.71.20 в землището на село
Малина, община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и съгласно чл.129, ал.1 от Закон за устройство на
територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОДОБРЯВА ПУП - ПП за „Водопровод PEHD 90/10, захранен от водопровод Е 200 и
водомерна шахта, разположен в ПИ 46351.17.50 и ПИ 46351.71.23, село Малина, община Генерал
Тошево, област Добрич”.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в
сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.І.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-3
от 08.10.2019 година
за отпускане на еднократна финансова помощ на Светла Маринова Иванова от град Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие за отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева
на Светла Маринова Иванова от град Генерал Тошево.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-4
от 08.10.2019 година
за отпускане на еднократна финансова помощ на Екатерина Желязкова Димитрова от град
Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие за отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева
на Екатерина Желязкова Димитрова от град Генерал Тошево.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-5
от 08.10.2019 година
за отпускането на средства за асфалтирането на улица в с.Великово

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Дава съгласие за отпускането на средства за асфалтирането на улица в село Великово.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІ.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-6
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Генерал Тошево, във
връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Определя временно изпълняващ длъжността кмет на Община Генерал Тошево – Атанас
Георгиев Атанасов, за периода от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет.
Решението е прието - от 14 гласували – с 11 „за”, 3 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-7
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Василево г-н
Стелиян Щерев Янакиев от с.Василево.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-8
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Йовково г-жа
Севджихан Неджати Шабан – секретар на НЧ „Й. Йовков 1942“ с.Йовково.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам 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 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-9
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Кардам г-жа
Нина Иванова Костова от с.Кардам.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 11 „за”, 3 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-10
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Къпиново г-н
Добромир Йорданов Добрев.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 11 „за”, 3 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.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
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-11
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Присад г-жа
Йорданка Добрева Вълкова – директор на Детска градина с.Присад.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.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
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-12
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Росица г-жа
Тодорка Цонева Димитрова – главен специалист АО в кметство с.Росица.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-13
от 08.10.2019 година
за определяне на временно изпълняващи длъжността кметове на села в административните
граници на Община Генерал Тошево, във връзка с произвеждането на избори за кметове и
общински съветници на 27.10.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.42, ал.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република
България,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. Избира, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва пред Общински съвет Генерал
Тошево от новоизбрания кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Спасово г-жа
Димитричка Петкова Иванова – главен специалист АО в кметство с.Спасово.
II. Настоящият кмет на кметството да предаде, а временно изпълняващият кмет на кметството
да приеме всички служебни документи и ценности не по-късно от 25.10.2019г.
III. Трудовото взаимоотношение с новоизбраният временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство да се уредят съгласно Кодекса на труда, изборния кодекс, Закона за местното
самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, отнасящи се до
изпълнение на настоящото решение.
IV. Възлагам на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
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ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

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

РЕШЕНИЕ № 7-14
от 08.10.2019 година
за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.68, ал.1 и чл.68а от ЗСВ, в изпълнение на
разпоредбите на Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Определя 19 кандидата за съдебни заседатели за Районен съд Генерал Тошево мандат 20202024 година, и предлага избирането им от Общото събрание на Окръжен съд Добрич, както следва:
1. Християна Иванова Атанасова
2. Тодорка Георгиева Тодорова
3. Тодорка Димитрова Даскалова
4. Теменужка Панайотова Христова
5. Ради Стоянов Михайлов
6. Райна Стойчева Петрова
7. Мария Петрова Гавраилова
8. Мария Димитрова Милкова
9. Мария Димитрова Господинова
10. Къна Минчева Дякова
11. Катя Тодорова Йорданова
12. Елка Петкова Петрова
13. Ели Миткова Караниколова
14. Златка Стоянова Илиева
15. Дилиян Николаев Костов
16. Даниела Жекова Славкова
17. Васил Добрев Василев
18. Ани Иванова Петрова
19. Атанаска Петрова Иванова
Решението е прието - от 13 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание
на общинския съвет, проведено на 08.10.2019г., протокол № 7, т.ІІІ.2 от дневния ред и е подпечатано
с печата на общинския съвет.
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