ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-1
от 07.06.2019 година
за утвърждаване на броя на педагогически 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 ЗМСМА, 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 брой педагогическия персонал в училищата и детските градини на
територията на общината и определя заплащане на транспортни разходи за учебната 2018 – 2019 г. до
края на финансовата 2019 година, при спазване на условията и реда на Наредба №1 от 16 януари 2017
г.,както следва:
СУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 6 бр.учители
По маршрут: Кардам – Ген. Тошево и обратно – 1 учител и 1 зам.-директор
ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 6 бр.учители
ОУ “Хр. Ботев”, с. Кардам
По маршрут: Добрич – Кардам и обратно – 6 бр.учители
По маршрут: Ген.Тошево– Кардам и обратно – 3 бр. учители и 1 директор
ОУ “Й. Йовков” с. Красен
По маршрут: Добрич – Красен и обратно – 8бр.учители и 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 2 бр. учители
ОУ “В. Левски” с. Преселенци
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 6 бр. учители
По маршрут: Ген. Тошево – Преселенци и обратно – 3 бр. учители
ОУ “Й. Йовков” с. Спасово
По маршрут: Добрич – Спасово и обратно – 5 бр. учители
По маршрут: Генерал Тошево – Спасово и обратно – 4 бр. учители
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ЦПЛР - Ученическо общежитие, гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Ген. Тошево и обратно – 2 бр. възпитатели
ДГ „Първи юни” гр. Генерал Тошево
По маршрут: с. Кардам – Генерал Тошево и обратно – 1 учител
ДГ с. Кардам
По маршрут: Генерал Тошево – Кардам и обратно – 1 учител и 1 директор
ДГ с. Василево
По маршрут: Добрич – Василево и обратно – 1 директор
По маршрут: Преселенци - Василево и обратно – 1 учител
ДГ с. Преселенци
По маршрут: Генерал Тошево – Преселенци и обратно – 1 директор
По маршрут: Добрич – Преселенци и обратно – 1 учител
ДГ с. Красен
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 1 директор
По маршрут: Генерал Тошево – Красен и обратно – 1 учител
ДГ с. Пчеларово
По маршрут: Добрич – Пчеларово и обратно – 1 директор
ДГ с. Люляково
По маршрут: Генерал Тошево – Люляково и обратно – 2 учители
ЦПЛР - ЦРД гр. Генерал Тошево
По маршрут: Добрич – Генерал Тошево и обратно – 3 лектори
ІІ.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия.
Решението е прието - от 14гласували – с 13„за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.І.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-2
от 07.06.2019 година
за приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на
детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.І.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-3
от 07.06.2019 година
за приемане на анализ на потребностите от обща и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.5 от Наредбата за приобщаващото образование,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.ПРИЕМА Анализ на потребностите относно подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците – Община Генерал Тошево.
2. ВЪЗЛАГА 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 07.06.2019г., протокол №4, т.І.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-4
от 07.06.2019 година
за приемане на отчет за дейността на народните читалища от община Генерал Тошево и
изразходваните бюджетни средства през 2018 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчета за дейността на народните читалища от община Генерал Тошево и за
изразходваните от бюджета средства през 2018 г.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.І.4 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-5
от 07.06.2019 година
за приемане на Годишен план за действие за 2020 г. по изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги (2016-2020) в община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА,чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане
и във връзка с чл.35, ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги (2016-2020) в община Генерал Тошево за 2020 година.
2. Възлага на кмета на общината 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 07.06.2019г., протокол №4, т.ІІ.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-6
от 07.06.2019 година
за приемане на общински програми за профилактика на общественото здраве

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 106, ал.1 от Закона за лечебните
заведения
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема Общински програми за профилактика на общественото здраве за 2019г. съгласно
приложение №1.
2. Финансирането на същите да се осъществи, чрез сключване на договор между кмета, като
представляващ Община Генерал Тошево и управителя на „Медицински център 1- Генерал Тошево”
ЕООД, като средствата се осигурят от дейност 2469, параграф 4302 в размер до 28 000 лв.
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 07.06.2019г., протокол №4, т.ІІ.2 от дневния реди е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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Приложение №1
ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Общинска програма „Профилактика на детското зрение”
Профилактиката на детското зрение има за цел осигуряване на ранно диагностициране
на очните заболявания, което стои в основата на успешното им лечение. Често децата много
успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват
тълкувани нерядко погрешно като недостиг на внимание, свръх активност, неспособност за
учене и др. Редица заболявания на очите могат да бъдат коригирани, ако се открият навреме,
но с напредване на възрастта възможностите за корекции намаляват и изчезват. Проблемите
със зрението при децата са и ще стават все по-актуални предвид сериозното навлизане на
новите технологии във всекидневните занимания, свързани с учене и свободно време при
децата и младежите.
Затова е най-добре да се посещава очния лекар профилактично, а не само когато има
проблем.
През 2019г. Община Генерал Тошево планира обхващането до 200 деца до 18 годишна
възраст.
Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център 1- Генерал
Тошево” ЕООД.
Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха в детската възраст”
Програмата цели установяване намаляването на детския слух и навременно насочване
за последващо лечение. В България не са извършвани проучвания и правени анализи на
заболяванията на слуха сред децата.
Уврежданията на слуха при децата водят до невъзможност за спонтанно развитие на
речта, смущения в речевата комуникация и до социална изолация. Ако увреждането на детския
слух е настъпило преди да се е развила речта, това води до тежки говорни, артикулационни и
интелектуални смущения. Необходимо е всяко намаление на слуха възможно най- рано да се
диагностицира и да се започне адекватно лечение и рехабилитация.
През 2019г. Община Генерал Тошево планира обхващането до 200 деца.
Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център 1- Генерал
Тошево” ЕООД.
Общинска програма „Борба с детско-юношеското затлъстяване и свързаните с него
заболявания”
За жалост България е на едно от челните места по показател „наднормено тегло“ сред
страните от Европейския съюз, а и в световен мащаб. На челните места сме и по смъртност и
разпространение на мозъчния инсулт и инфаркта на миокарда – болести пряко свързани с
наднорменото тегло. И всичко това започва от ранна детска възраст. Първите 7 години от
развитието на човека са от основна важност. Те включват както семейството, така и детската
ясла, детската градина, училището. Места, на които детето изгражда хранителните си навици
и се учи на здравословен начин на живот. От изключителна важност са и информацията,
респективно – дезинформацията. В детската възраст се коренят проблемите, свързани с
храненето и най-вече с грешките в храненето, с усвояването на здравословните навици на
живот, на двигателната активност, на съня. Последните данни сочат, че нивата на
обездвижване са изключително високи и сред децата, и сред възрастните. Стряскащ е фактът,
че според последните проучвания цели 78% процента от българите над 18 годишна възраст
нямат никаква физическа активност. 20% имат някаква, частична физическа активност и едва
2% упражняват физическа активност, която може да бъде квалифицирана като
здравословна. И ето защо говорим и за затлъстяване.
Наблюдава се тенденция на увеличаване на броя на децата с наднормено тегло и
затлъстяване. Основна причина за тази тенденция е несъответствието между енергоприема и
енергоразхода, следствие от застоелия начин на живот, неправилния режим на хранене и
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липсата на двигателна активност. Борбата с наднорменото тегло и затлъстяването следва да
започне в ранна детска възраст чрез правилно хранене и движение.
Програмата е насочена към подобряване здравния статут на учениците, акцентирайки
върху здравословния начин на живот от ранна детска възраст, промяна на хранителните и
двигателни навици.
През 2019г. се планува се обхващането до 50 деца с наднормено тегло и съпътстващи
проблеми. Предвижда се изнасяне на здравни беседи в училищата.
Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център 1- Генерал
Тошево” ЕООД.
Общинска програма „Добър естетически вид и комфорт , чрез профилактика и лечение
на гръбначни изкривявания и ранно откриване на вродени заболявания на опорна
двигателния апарат. ”
Програмата цели прегледи на деца за ранно откриване на вродени заболявания на
опорно двигателния апарат и установяване на гръбначни изкривявания .
От многобройните до сега проучвания вродените гръбначни изкривявания имат
незначителна честота и обхваща по-малко от 2-3% от всички странични изкривявания. Много
по-често са придобити, между които с честота около 90% т.нар. “привична сколиоза“. Найчесто се явяват в училищния период поради, което носят и наименованието “училищни
сколиози”. Това название е възприето във връзка с наблюдаваната причинна зависимост от
известни неблагоприятни фактори на училищната среда и най-вече неподходящите училищна
програма и мебел. Други причинни моментни при появата на този вид отклонения от
нормалната позиция на гръбначния стълб са носенето на тежки ученически чанти с една и
съща ръка, продължителното неправилно принудително заемана поза по време на учебния
процес, зрителни аномалии, а много често и липса на системни физически натоварвания.
Последиците от гръбначните изкривявания се отразяват пряко и косвено както върху
гръбначния стълб така и върху дейността на останалите системи и най-вече върху дихателната
и сърдечно-съдовата. Това от своя страна означава затруднения за доставка на кислород към
подрастващия организъм, което води до чувствително намаляване работоспособността, а
недостигът на кислород на ниво централна нервна система води до тежки разстройства на
паметта, а оттук и до затруднения при усвояването на съответните знания.
Профилактиката трябва да започне докато децата са малки. Ранното откриване,
правилната диагностика, адекватното лечение, подходящия активен двигателен режим могат
да предотвратят последиците от тези заболявания.
През 2019г. се планува обхващането до 500 деца.
Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център 1- Генерал
Тошево” ЕООД.
Общинска програма „Профилактика за рак на маточната шийка”
Ракът на шийката на матката в световен мащаб е второто по честота заболяване при
жените на възраст между 20-45 години. В България честотата на заболяване показва трайна
възходяща тенденция. Чрез първична профилактика и скринингът смъртността от рак на
маточната шийка намалява в пъти.
Програмата цели гинекологичен преглед и цитонамазка. При този метод за превенция
на рака чрез лечение и откриване на аномалии в ранна фаза, които ако не бъдат лекувани могат
да доведат до рак на маточната шийка при жените. Рискът от инвазивен рак се намалява до
90% за жени, които редовно участват в програми, при които се използва цитологично
изследване.
През 2019г. се планува обхващането до 200 жени.
Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център 1- Генерал
Тошево” ЕООД.
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Общинска програма „Профилактика за ранно откриване на диабетна лица над 18
годишна възраст ”
Диабетът е социално значимо заболяване. Диабетът се класифицира в два основни типа
- тип 1 и тип 2. Оставен без медицинско третиране, диабетът може да причини множество
усложнения като хипоглекимия, диабетна кетоацедоза или хиперосмоларна кома. Той
нарушава кръвоносната система, засяга много области на тялото, като очите, бъбреците,
нервната система и др. Поради тази причина е необходимо да се извършват изследвания за
откриване на заболяването.
Програмата ще обхване до 200 лица сизследване на кръвна захар,преглед и
интерпретация от терапевт и насочване за лечение.
Изпълнението на програмата ще се осъществява от „Медицински център 1- Генерал
Тошево” ЕООД.
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-7
от 07.06.2019 година
за участието на община Генерал Тошево с проектно предложение по процедураBG05M9OP0012.037 -МИГ „Балчик - Генерал Тошево” - Мярка 19.2/2.2-2 ”Активно приобщаване с оглед
насърчаване на равните възможности, подобряване на достъпа до социални услуги и до подобра пригодност за заетост"

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Одобрява участието на Община Генерал Тошево пред МИГ Балчик - Генерал Тошево да
изготви и кандидатства с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.037-МИГ «Балчик Генерал Тошево» - Мярка 19.2/2.2-2 "Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните
възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост" на
ОП"РЧР" 2014 - 2020 година.
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 07.06.2019г., протокол №4, т.ІІ.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-8
от 07.06.2019 година
за изменениена Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
територията на Община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.23 и ал.2 от ЗМСМА,във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове
и Протест №92/ 2019 г. на Окръжна прокуратура – Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА изменението на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената системана
територията на Община Генерал Тошево, както следва:
БИЛО:
Чл.49, ал.3 „Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината
или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.”
СТАВА:
Чл.49, ал.3 „Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината
издава наказателно постановление.”
НОВО:
В чл. 50 се правят следните изменения:
1.1.В ал.2, т.2 и т.3 се отменят.
1.2.Създава се нова ал.3:
„(3)Наказва се с глоба от 100 лв. лице, което:
1.пуска на свобода кучета или други домашни животни в зелени площи, цветни фигури и детски
площадки;
2.развежда кучета или други домашни животни в зелени площи или не събира техните екскременти;”
1.3. Досегашната ал.3 става ал.4 и се изменя така: „За други или повторни нарушения на тази наредба,
извън случаите на ал.3, на виновните лица се налага глоба от 200 до 1000 лв.”
1.4. Досегашната ал.4 става ал.5.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите законови действия по
изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на общинския
съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІІІ.1 от дневния реди е подпечатано с печата на общинския
съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-9
от 07.06.2019 година
за даване на разрешение, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП) във връзка с провеждане на процедура за
определяне на трасе на електропроводна линия за захранване на мобилна базова станция,
разположена в ПИ 24339.113.22 в землището на село Дъбовик, община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и съгласно чл.124а ал.1, от ЗУТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на „Теленор България” ЕАД с ЕИК 130460283 изработване на Подробен
Устройствен План – Парцеларен План (ПУП - ПП)за определяне на трасе на електропроводна линия
за захранване на мобилна базова станция, разположена в ПИ 24339.113.22 в землището на село
Дъбовик, община Генерал Тошево.
2. Възлага на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно закона,
действия.
3. Това решение да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в
сградата на Общината. Да се публикува в местния вестник и в интернет страницата на Общината.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.1 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-10
от 07.06.2019 година
за даване на разрешение, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен
Устройствен План – План за Застрояване (ПУП - ПЗ) във връзка с провеждане на процедура за
промяна предназначението на част от поземлен имот – ПИ 24339.113.22, разположен в
землището на село Дъбовик, община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и съгласно чл.124а ал.1, от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА на „Теленор България” ЕАД с ЕИК 130460283 изработване на Подробен
Устройствен План – План за Застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна предназначението на част от
ПИ 24339.113.22 в землището на село Дъбовик, община Генерал Тошево, представляващо поземлен
имот с проектен идентификатор ПИ 24339.113.70 и площ от 400 кв. м. за разполагане на обект „БС
4057“ – за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура.
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 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-11
от 07.06.2019 година
за утвърждаване на допълнителен час на тръгване по маршрутноразписание №5 на автобусна
линия Генерал Тошево – Йовково – Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози, чл.8 ал.3 и ал.4 от Наредбата №2 от 15 март 2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози
на пътници и автобуси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.УТВЪРЖДАВА допълнителен час на тръгване, както следва:
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5
на автобусна линия: Генерал Тошево- Йовково

Разстояние

Час , минути

Маршрут

км
12
4
4
9

пристига стои
Ген.Тошево
Йовково
Кардам
Снягово
Ген.Тошево

13:20
13:28
13:36
13:52

1
1
1

тръгва
13:00
13:21
13:29
13:37

Изпълнява се: целогодишно
В събота и неделя линията не се изпълнява.
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 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.5 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-12
от 07.06.2019 година
за корекция на решение №1-14/30.01.2019г. на Общински съвет Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл.14 от Закона за общинската собственост, във връзка с кандидатстване по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ по процедура BG05M9OP001 -2.040 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2",
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДОПЪЛВА Решение №1-14/30.01.2019г. на Общински съвет Генерал Тошево, кактоследва:
Срок за ползване на помещения, предоставениза нуждите на общинско социално предприятие
„Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда” -10(десет)години.
II.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
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.6 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-13
от 07.06.2019 година
за разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската
собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 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 2019 г., както следва:
1. Продажба на имоти:
№ по
ред
Населено място

Поземлен имот с
идентификатор

Площ /кв.м.

1.

с.Йовково

34045.501.177

503

2.

с.Йовково

34045.501.178

1 693

Очаквани приходи: 5 491.00 лв.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез
публичен търг с явно наддаване, като одобрява предложените начални тръжни цени, определени от
оценител на имоти, вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България,
които са не по-ниски от данъчните:
№
по
ред

Местонахождение на
имота

Площ
/кв.м.

АОС №…, вп. Под
№…., том …, ……….г.

Данъчна
оценка/ лв.
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Начална
тръжна цена/
лв.

1.

2.

с.Йовково – дворно
място, представляващо
поземлен имот с
идентификатор
34045.501.177
с.Йовково – дворно
място, представляващо
поземлен имот с
идентификатор
34045.501.178

503

№4289/23.01.2019г.,
953.70
вх.рег.№181, акт №44,
том I, вписан на
29.01.2019г.

1 258.00

1 693

№4288/23.01.2019г.,
3 209.90
вх.рег.№180, акт №43,
том I, вписан на
29.01.2019г.

4 233.00

III.ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извършипоследващите, съгласно закона
действия по управление и разпореждане с имотите – кактоправни, така и фактически.
Решението е прието - от 14 гласували – с 10„за”, 4 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, 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

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-14
от 07.06.2019 година
за прекратяване на съсобственостпо реда на Закона за общинскатасобственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и въввръзка с чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от
ЗОС, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Генерал Тошево и въввръзка с искане с вх.№ТР-05-07-2822/07.03.2019г. от
Збигнев Ян Арматис,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І.ПРИЕМАдопълнения в Годишнат апрограма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2019г., както следва:
Прекратяване на съсобственост
№
Имот
Площ
Описание
кв.м
1. с.Сърнено – УПИ №XV-23, в кв.4
115
Жилищно предназначение
Очаквани приходи по т.1 – 276.00 лв.
ІІ.ДАВАсъгласиеда се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и Збигнев Ян
Арматис, гражданин на Република Полша, роден на 06.04.1961г. в Тарнов, Република Полша, ПЕСЕЛ
, притежаващ документ за самоличност –лична карта № , издадена на 06.02.2015г. от кмета на град
Лиша Гора,,валидна до 06.02.2025г., с постоянен адрес , , чрез продажба частта на общината на
Збигнев Ян Арматис, а именно: Дворно място с площ 115(сто и петнадесет)кв.м. или 0.0457 ид.ч. от
УПИ №XV-23(петнадесети за имот с пл. № двадесет и трети), целият с площ
2 515(две хиляди петстотин и петнадесет)кв.м., находящо се в кв.4(четвърти) по ПУП на
с.Сърнено, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно АОС
№4334/13.03.2019г., вписан в Служба по вписвания гр.Генерал Тошево, с вх.рег.№704/19.03.2019г.,
акт №62, том II, при граници и съседи: УПИ №VI-22, Улица ОК 28 – 27 – ОК 26, УПИ №II-24, УПИ
№IV-24 и УПИ №VI-22.
ІІІ. Продажбата на имотa по т.IІ да бъде извършена по пазарна цена,в размер на 276.00 (двеста
седемдесет и шест)лв., определена от оценител на имоти, вписан в публичния регистър на Камарата
на независимите оценители в България.
IV.ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона
действия исключи договор за продажба на общинскияимот.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13„за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.8 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ХРИСТО ПАВЛОВ

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-15
от 07.06.2019 година
за разпореждане с имот – общинска собственост по реда на Закона за общинската
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМАдопълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2019 г., както следва:
I.Продажба на имот:
№ по
ред
Населено място

Квартал
Кв. 15

с. Чернооково

1.

УПИ №

Площ /кв.м.

УПИ №XXII-общ

1 751

Очаквани приходи: 4 605 .00 лв.
II. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез публичен
търг сявно наддаване, като одобрява предложената начална тръжна цена, определена от оценител на имоти,
вписан в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, която е не по-ниска от
данъчната:
№
по
ред

1.

Местонахождение на
имота

Площ
/кв.м.

с.Чернооково – дворно 1 751
място,
представляващоУПИ
№XXII-общ, кв.15

АОС №…, вп. Под №….,
том …, ……….г.

Данъчна
оценка/ лв.

№61/30.10.1997г.,
3 758.40
вх.рег.№3553,акт
№71,
том VII, вписан на
27.06.2005г.

Начална
тръжна цена/
лв.

4 605.00

III.ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извършипоследващите, съгласно закона
действия по управление и разпореждане с имотите – кактоправни, така и фактически.
Решението е прието - от 14 гласували – с 10„за”, 0 „против”, 4 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.9 от дневния ред и е подпечатано с печата на
общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
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ХРИСТО ПАВЛОВ

ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-16
от 07.06.2019 година
за приемане на изменение в Наредбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен
фонд

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.7, ал.3, чл.8, от Закона за местните данъци и такси, чл. 45 и чл.47, ал.3 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Протест
№746/2018г. и Протест №88/2019г. на Окръжна прокуратура – Добрич,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ОТМЕНЯ Решение №2-9/07.03.2019 г. по Протокол №2 от заседание на Общински съвет
Генерал Тошево, проведено на 07.03.2019г., относно изменението на Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския
жилищен фонд
1. ИЗМЕНЯ Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване
под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, както следва:
БИЛО:
Чл.33. /1/Резервните жилища на Общинатасапредназначени да осигурят временно
жилищнаплощ, за срок, не по-дълъг от 2 години на лица:
1. чиито жилища састаналинегодни за обитаване в резултат на природните и стихийни бедствия
или на другиизключителниобстоятелства;
СТАВА:
Чл.33. /1/Резервните жилища на Общинатасапредназначени да осигурят временно
жилищнаплощ, за срок, не по-дълъг от 2 години на лица:
1. чиито жилища састаналинегодни за обитаване в резултат на природните и стихийни бедствия
и аварии или сазастрашени от самосрутване.
НОВО:
Чл. 35 се отменя
БИЛО:
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
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Чл.39, ал.3 „Въз основа на решението на Общинския съвет Кмета на Общината издава заповед
и я връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената
и дължимите местни данъци, такси и други разноски, както и 2.5 % режийни разноски по сметка на
Общината.”
СТАВА:
Чл.39, ал.3 „Въз основа на решението на Общинския съвет Кмета на Общината издава заповед
и я връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената
и дължимите местни данъци, такси и други разноски по сметка на Общината.”
НОВО:
Чл.39, ал.5 се отменя
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
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.10 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-17
от 07.06.2019 година
за приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие
на Община Генерал Тошево 2014-2020г за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24,
т.4 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.91, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Генерал Тошево 2014-2020г. за 2018 година;
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно закона действия.

Решението е прието - от 14 гласували – с 8„за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.11 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-18
от 07.06.2019 година
за отчет за 2018 година за дейността на „Медицински център І – Генерал Тошево” ЕООД

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон, чл.7, ал.1, т.8 от
Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на Търговските дружества
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема отчета за 2018 година за дейността на „Медицински център І Генерал Тошево” ЕООД.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р Александър Щерев за 2018
година.

Решението е прието - от 14 гласували – с 13„за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.12 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-19
от 07.06.2019 година
за финансов отчет за 2018 година на „Добруджа газ” АД

На основаниечл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема финансовия отчет за 2018 година и доклада за дейността на „Добруджа газ”АД – град
Генерал Тошево.
Решението е прието - от 14 гласували – с 9„за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.13 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

РЕШЕНИЕ № 4-20
от 07.06.2019 година
за избиране на управител на „Медицински център – 1–Генерал Тошево” ЕООД

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,
чл.16, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.137 ал.1 т.5 от Търговския закон и чл.7, ал.1, т.9 от
Наредбата за упражняване на праватавърхуобщинската част от капитала на търговските дружества,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.Избира за управител на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД ЕИК:124141448,
със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Иван Вазов“ №15, д-р АЛЕКСАНДЪР
ЙОРДАНОВИЧ ЩЕРЕВ, ЕГН: , за срок от 3 години, считано от 31.05.2019г.
2. Определя възнаграждение на управителя на на „Медицински център – 1 – Генерал Тошево”
ЕООД д-р АлександърЙордановичЩерев в размер на 280 (двеста и осемдесет) % от отчетената средна
месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.
3. Приема и утвърждава Договор за възлагане на управление на „Медицински център – 1 –
Генерал Тошево” ЕООД, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
4. 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
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.14 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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Приложение №1

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

Днес ……….. 2019 год. в гр.Генерал Тошево, между:
1. ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, код по БУЛСТАТ 000852633, със седалище и
адрес на управление:гр. Генерал Тошево ул. ”Васил Априлов” 5, представлявана от Валентин
Вълчев Димитров – кмет и Мария Бонева Върбанов – главен счетоводител, наречен
ДОВЕРИТЕЛ от една страна
и
2. д-р АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВИЧ ЩЕРЕВ, ЕГН
„Трети март” , наричан по-долу УПРАВИТЕЛ

от гр. Генерал Тошево, ул.

На основание чл.141, ал.7 от Търговския закон, чл.16 ал.3 от Закона за лечебните
заведения, чл.16 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества и в изпълнение на Решение …………от …….. г. на Общински съвет
Генерал Тошево се сключи настоящия договор като страните се договориха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОВЕРИТЕЛЯ възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява и представлява
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ЕООД, ЕИК: 124141448, със седалище
и адрес на управление гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Иван Вазов” №15 в съответствие
с действащата нормативна уредба, дружествения договор на медицинското заведение,
решенията на общото му събрание, както и клаузите на настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Настоящия договор се сключва за срок от три години, считано от 31.05.2019г.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл.3. ДОВЕРИТЕЛЯ предоставя управлението на „Медицински център 1 – Генерал
Тошево” ЕООД на УПРАВИТЕЛЯ от момента на подписването на настоящия договор.
Чл.4. (1) ДОВЕРИТЕЛЯ контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на
поставените му задачи и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема
мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата.
(2) ДОВЕРИТЕЛЯ има правото да изисква от УПРАВИТЕЛЯ текущ и годишен
доклад за финансово състояние на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД.
Чл.5. (1) ДОВЕРИТЕЛЯ определя месечно възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ в
размер на 280 (двеста и осемдесет) процента от отчетената средна месечна брутна работна
заплата на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД и е за сметка на разходите за
заплати на дружеството.
(2) ДОВЕРИТЕЛЯ не гарантира размера на възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ и не
го компенсира при липса на средства в „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ
Чл.6. УПРАВИТЕЛЯТ се задължава да:
1. осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на „Медицински център
1 - Генерал Тошево” ЕООД, като организира изпълнението на поставените от Общото
събрание задачи.
2. представлява „Медицински център 1 - Генерал Тошево” ЕООД пред съдебните,
данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред
други физически и юридически лица;
3. представя на Общото събрание отчети за резултатите от дейността на дружеството в
съответствие с Търговския закон, дружествения договор и решенията на общото му събрание;
4. уведомява незабавно в писмена форма общото събрание на „Медицински център 1 Генерал Тошево” за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;
5. обезпечава изпълнението на приетите от Общото събрание решения;
6. определя и предлага за утвърждаване от общото събрание на дружеството
управленските структури на „Медицински център 1 - Генерал Тошево”;
7. отговаря за редовното водене на регистрите и документацията на „Медицински
център 1 - Генерал Тошево” ЕООД;
8. защитава престижа и доброто име на „Медицински център 1 - Генерал Тошево”
ЕООД и на ДОВЕРИТЕЛЯ;
Чл.7. (1) УПРАВИТЕЛЯ е длъжен да пази в тайна всяка информация, станала му
известна в хода на неговата дейност, включително медицински данни на пациенти,
икономическо състояние на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД,
взаимоотношения с търговски партньори и други.
(2) УПРАВИТЕЛЯ предоставя медицински данни на пациентите на „Медицински
център 1 – Генерал Тошево” ЕООД само в изрично указаните в закона случаи.
(3) Информацията извън ал.2 се разгласява по решение на Общото събрание, както и в
други, посочени от закона случаи.
Чл.8. (1) УПРАВИТЕЛЯ представлява дружеството пред трети лица и управлява
имуществото на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД с грижата на добър
стопанин.
(2) УПРАВИТЕЛЯ може самостоятелно да извършва търговски сделки с оглед
обезпечаването на нуждите на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД с изключение
на онези, за които се иска изрично разрешение на Общото събрание.
(3) УПРАВИТЕЛЯ е длъжен да уведомява ДОВЕРИТЕЛЯ за всички обстоятелства от
съществено значение за имуществото и състоянието на „Медицински център 1 – Генерал
Тошево” ЕООД.
Чл.9. (1) УПРАВИТЕЛЯ определя и утвърждава организационната и управленческа
структура на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД съобразно закона,
дружествения договор и решенията на Общото събрание.
(2) УПРАВИТЕЛЯ сключва, прекратява, изменя и допълва трудови договори на
служители в „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД, определя трудови
възнаграждения, налага дисциплинарни наказания, командирова, организира обучения и др.
подобни съгласно действащото законодателство на Република България.
(3) УПРАВИТЕЛЯ приема и изменя съдържанието на Вътрешните правилници
„Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД.
Чл.10. УПРАВИТЕЛЯ, съвместно с дейността по управление на „Медицински център
1 – Генерал Тошево” ЕООД може да упражнява медицинска дейност по придобитата от него
медицинска специалност.
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Чл.11. УПРАВИТЕЛЯ има право на 30 работни дена платен годишен отпуск и на
задължително осигуряване, съгласно чл.4 ал.1 т.7 от Кодекса за социалното осигуряване.
Чл.12. УПРАВИТЕЛЯ не може:
1. да участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества, както и
в техните управителни органи;
2. да придобива имущество и активи, собственост на „Медицински център 1 – Генерал
Тошево” ЕООД лично или посредством свързани лица без изричното съгласие на Общото
събрание;
3. да учредява ограничени вещни права, да извършва сделки на разпореждане, както и
отдаване под наем на активи, собственост на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД
на стойност повече от 5 % от общата балансова стойност на активите на дружеството без
изричното съгласие на Общото събрание;
4. да подписва договори за отпускане на банкови и други заеми без изричното съгласие
на Общото събрание;
5. да учредява ипотеки и залози върху имущество на „Медицински център 1 – Генерал
Тошево” ЕООД без съгласие на Общото събрание;
6. да учредява обезпечения в полза на трети лица без изричното съгласие на Общото
събрание;
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.13. (1) Настоящия договор се прекратява с изтичането на срока по чл.2.
(2) Договорът се прекратява при:
1. смърт на УПРАВИТЕЛЯ или изпадането му в трайна невъзможност да упражнява
своите задължение, продължила повече от 60 календарни дни;
2. преобразуване на „Медицински център 1 – Генерал Тошево” ЕООД;
3. по искане на УПРАВИТЕЛЯ;
4. по взаимно съгласие;
(3) При прекратяване на договора, съгласно чл.13, ал.2 т.3 УПРАВИТЕЛЯ отправя 30
дневно писмено уведомление до Общото събрание.
Чл.14. ДОВЕРИТЕЛЯ може да прекрати настоящия договор едностранно и без
предизвестие:
1. при непредоставяне в срок на отчетите и докладите, предвидени в този договор,
дружествения договор и/или закона;
2. при неизпълнение на решенията на Общото събрание;
3. при нарушаване на дружествения договор;
4. при осъждане на УПРАВИТЕЛЯ за умишлено престъпление;
5. в други случаи, посочени в закон;
Чл.15. Извън случаите по чл.13 и чл.14 ДОВЕРИТЕЛЯ може да прекрати договора по
всяко време като отправя 30 дневно писмено предизвестие до УПРАВИТЕЛЯ.
VI. ОТГОВОРНОСТ
Чл.16. УПРАВИТЕЛЯ отговаря имуществено за причинени на „Медицински център 1
– Генерал Тошево” ЕООД вреди, съгласно действащото законодателство на Република
България.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17. Настоящия договор може да се измени по всяко време по взаимно съгласие на
страните.
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Чл.18. Спорове във връзка с настоящия договор се решават след преговори и взаимни
отстъпки. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същия се поставя за
разглеждане от съда.
Чл.19. УПРАВИТЕЛЯ извършва всички необходими вписвания във връзка със своето
назначаване в публичните регистри, включително в Търговския регистър, при спазване на
законоустановените срокове.
Чл.20. Настоящия договор се подписва в три еднообразни екземпляра – два за
ДОВЕРИТЕЛЯ и един за УПРАВИТЕЛЯ.
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

УПРАВИТЕЛ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Генерал Тошево

д-р АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ

МАРИЯ ВЪРБАНОВА
Главен счетоводител
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-21
от 07.06.2019 година
задаване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-1.059
МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“,
Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“,
Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица,
включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни
инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2от Закона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-1.059
МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно
безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, Приоритетна
ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет 1
„Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица,
отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността
на работната сила” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020
година
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.ІV.15 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-22
от 07.06.2019 година
запредоставяне на финансови средства на Църковното настоятелство за строителство на
Православен храм „Св. Пророк Илия” в с.Малина

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

Дава съгласие за предоставяне на финансови средства в размер на 5000 /пет хиляди/ лева на
Църковното настоятелство на Православен храм „Св. Пророк Илия” в с.Малина за строителни
дейности.
1.Финансовите средства да бъдат осигурени като субсидия от Бюджета на общината за 2019 г.
- от § 2406 „Приходи от наем земя“ и да бъдат отчетени в дейност 2759, § 4500 –„Субсидии за
организации с нестопанска цел“.
2.Общински съвет Генерал Тошево упълномощава 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
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.V.1 от дневнияреди е подпечатано с
печата на общинскиясъвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-23
от 07.06.2019 година
за относно разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

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

Утвърждава разходите за командировка
първототримесечие на 2019г. в размер на 477,63лв

на

Кмета

на

Община

Ген.

Тошево

за

Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.V.2 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-24
от 07.06.2019 година
за отпускане на кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „Флаг”
ЕАД в размер на 2 581 600,00 лева по проект: Повишаване на достъпността доTEN - T в
граничен район Негру Вода – Генерал Тошево” („Increasingaccessibilitytothe TEN - T
intheborderareaNegruVoda - General Toshevo”), № 15.1.1.019, ROBG 133, финансиран по Договор
за БФП № 27989/09.03.2017г., по програма INTERREGV-A Румъния – България 2014 - 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. 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 краткосрочен общински дълг с
цел реализацията на проект: „Повишаване на достъпността доTEN - T в граничен район Негру Вода –
Генерал Тошево” („Increasingaccessibilitytothe TEN - T in the border area NegruVoda - General Toshevo”),
№ 15.1.1.019, ROBG 133, финансиран по Договор за БФП № 27989/09.03.2017г., по програма
INTERREGV-AРумъния – България 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР, при
следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 2 581 600,00лв. (Два милиона петстотин осемдесет и една
хиляди и шестстотин лева);
 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 № 27989/09.03.2017г. 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 № 27989/09.03.2017г., сключен с Управляващия орган на програма INTERREGVAРумъния – България, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи
и бъдещи, също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Генерал Тошево , по която
постъпват средствата по проект „Повишаване на достъпността до ТЕN –T в граничен район Негру
Вода – Генерал Тошево“ № 15.1.1.019, ROBG 133, финансиран по договор за БФП № 27989/09.03.2017г
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по програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
ЕФРР ”
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи
и бъдещи приходи на община Генерал Тошево, 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;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Генерал Тошево 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 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.V.3 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-25
от 07.06.2019 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал Тошево за
обезпечаване на авансово плащане по изпълнение на проект:BG16RFOP001-2.002-0024
„Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. „Д. Благоев“ №
6; ул. „Васил Априлов“ № 18, ул. „Трети март“ 8 А и многофамилни жилищни сгради, с адреси:
ул. „Васил Априлов“ № 2, ул. „Трети март“ № 10 , в гр. Генерал Тошево“, финансиран по
Договор за БФП №BG16RFOP001-2.002-0024-С01 по ОПРР 2014 – 2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез ЕФРР
На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да издаде Запис на заповед без протест
и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на
регионалното развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният
размер на авансовото плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
проект: BG16RFOP001-2.002-0024 „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради,
с адреси: ул. „Д. Благоев“ № 6; ул. „Васил Априлов“ № 18, ул. „Трети март“ 8 А и много фамилни
жилищни сгради, с адреси: ул. „Васил Априлов“ № 2, ул. „Трети март“ № 10 , в гр. Генерал Тошево“,
финансиран по договор за БФП №BG16RFOP001-2.002-0024-С01 по ОПРР 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР, одобрен за финансиране по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие, представляващи 35 % или 419 968.69лева, (четиристотин и деветнадесет
хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки) от общата стойност
на допустимите разходи по проекта в размер на 1 199 910,55 лева (един милион сто деветдесет и
девет хиляди деветстотин и десет лева и петдесет пет стотинки).
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение –
Приложение Е1-IV.
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 07.06.2019г., протокол №4, т.V.4 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
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Приложение E1-IV
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 419968.69 лева
Долуподписаният, Валентин Вълчев Димитров, ЕГН , л.к. , изд. от МВР – Добрич на
19.08.2010г., в качеството си на Кмет на Община Генерал Тошево, ЕИК по БУЛСТАТ:
000852633, ул. “Васил Априлов”, № 5 – Бенефициент по Оперативна програма „Региони в
растеж”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2“, за
изпълнение на проект: “BG16RFOP001-2.002-0024 „Повишаване на енергийната
ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. „Д. Благоев“ № 6; ул. „Васил Априлов“ № 18,
ул. „Трети март“ 8 А и много фамилни жилищни сгради, с адреси: ул. „Васил Априлов“ № 2,
ул. „Трети март“ № 10 , в гр. Генерал Тошево“, финансиран по договор за БФП №
BG16RFOP001-2.002-0024-С01 по ОПРР 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез ЕФРР, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се
задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на
поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие”, сумата: 419 968.69 лева, (четиристотин
деветнадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и девет стотинки) .
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 15.01.2021 г. (четири месеца
след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ).
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG72
BNBG 9661 3200 1887 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие ”.

Дата на издаване: ..............................................
Място на издаване: ...................................................
Подпис за издателя: .....................................................................................
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-26
от 07.06.2019 година
за даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Генерал
Тошево за обезпечаване наавансово плащане по изпълнение на проект: BG16RFOP001-2.0020025 „Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд - Генерал Тошево,
ул. „Опълченска“ № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул.
„Васил Априлов“ №4, ул. „Трети март“ №6 и ул. „Трети март“ №38“, по Договор за БФП № от
ИСУН BG16RFOP001-2.002-0025-C01, по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез ЕФРР

На основание чл. 21 ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1.Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да издаде Запис на заповед без протест и
без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото
плащане по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд - Генерал
Тошево, ул. „Опълченска“ № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул.
„Васил Априлов“ №4, ул. „Трети март“ №6 и ул. „Трети март“ №38“, одобрен за финансиране по
Договор №BG16RFOP001-2.002-0025-C01/18.03.2019г по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
представляващи 35 % или 419 233,48 лева (четиристотин и деветнадесет хиляди двеста тридесет и
три лева и четиридесет и осем стотинки ) от общата стойност на допустимите разходи по проекта в
размер на 1 197 809,93 лева /един милион сто деветдесет и седем хиляди осемстотин и девет лева и
деветдесет и три стотинки/.
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение.
3.Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите последващи
съгласно закона действия по изпълнение на решението.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.V.5 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
ХРИСТО ПАВЛОВ
Приложение Е1- IV
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ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 419 233,48 лева
Долуподписаният, Валентин Вълчев Димитров, ЕГН , л.к. № изд. от МВР – Добрич на
19.08.2010г., в качеството си на Кмет на Община Генерал Тошево, ЕИК по БУЛСТАТ:
000852633, ул. “Васил Априлов”, № 5 – бенефициент по оперативна програма „Региони в
растеж”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ - 2“, проект: „Повишаване на енергийната
ефективност в сградата на Районен съд - Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ № 1 и
многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. „Васил Априлов“ №4, ул.
„Трети март“ №6 и ул. „Трети март“ №38“, BG16RFOP001-2.002-0025 по договор №
BG16RFOP001-2.002-0025-C01/18.03.2019г по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се
задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на
поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо
планиране и програми за регионално развитие”, сумата: 419 233,48 лева (четиристотин и
деветнадесет хиляди двеста тридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки).
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 18.01.2021г (четири месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ).
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN :

BG72

BNBG 9661 3200 1887 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие ”.
Дата на издаване: ..............................................
Място на издаване: ............................................
Подпис за издателя: ...................................
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-27
от 07.06.2019 година
за даване на съгласие съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед от Кмета на
Община Генерал Тошево за обезпечаване наавансово плащане по изпълнение на проект: BG
16RFOP001-2.001-0157 „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес ж.к. "Александър Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 4, ул. "Опълченска" № 26,
гр. Генерал Тошево”, финансиран по Договор за безвъзмезднафинансовапомощBG 16RFOP0012.001-0157-С01/ 21.10.2016г., по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез ЕФРР
На основание чл.21 ал.1 т.10 и ал.2 отЗакона за местно самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Упълномощава Кмета на Община Генерал Тошево да издаде Запис на заповед без протест и без
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки, в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, платим по предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото
плащане по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес - ж.к.
"Александър Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 4, ул. "Опълченска" № 26, гр. Генерал
Тошево”, № BG16RFOP001-2.001-0157, одобрен за финансиране по Договор №BG16RFOP001-2.0010157-C01/21.10.2016г по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, представляващи 35 % или
448 379,28 лева, (четиристотин четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и девет лева и
двадесет и осем стотинки) от общата стойност на допустимите разходи по проекта със срок на
предявяване - до 20.01.2020г (четиримесеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).
2. Утвърждава текст на Запис на заповед, която е неразделна част от настоящето решение –
Приложение Е1 – IV.
3 Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши необходимите действия по
изпълнение на решението.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинскиясъвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.V.6 от дневния ред и е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Без протест и без разноски
Платим на предявяване
За сумата: 448 379,28 лева
Долуподписаният, Валентин Вълчев Димитров, ЕГН , л.к. № , изд. от МВР – Добрич на
19.08.2010г., в качеството си на Кмет на Община Генерал Тошево, ЕИК по БУЛСТАТ:
000852633, ул. “Васил Априлов”, № 5 – Бенефициент по Оперативна програма „Региони в
растеж”, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“, за
изпълнение на проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, с адрес ж.к. "Александър Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 4, ул. "Опълченска" № 26,
гр. Генерал Тошево”, № BG16RFOP001-2.001-0157, одобрен за финансиране по Договор
№BG16RFOP001-2.001-0157-C01/21.10.2016г по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се
задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от
какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на
поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално
развитие”, сумата: 448 379,28 лева, (четиристотин четиридесет и осем хиляди триста
седемдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки).
Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 20.01.2020г (четири месеца след
изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ).
Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG72
BNBG 9661 3200 1887 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж”
– Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
Дата на издаване: ..............................................
Място на издаване: ...................................................
Подпис за издателя: .....................................................................................
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ОБЩИНСКИСЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9500 Генерал Тошево, ул. “ВасилАприлов” № 5,
www.toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 4-28
от 07.06.2019 година
за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА ивъввръзка с чл.68в от Закона за съдебната власт,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Избира комисия в състав, състава на постоянната комисия по ЗОР :
Председател
и членове

Росица Иванова Стоянова
Николай Иванов Костов
Росен Димов Власев
Мария Илиева Василева
Катюша Георгиева Димитрова
със задача до следващо заседание на Общински съвет да извърши процедурата по определяне
на кандидати за съдебни заседатели за Районенсъд Генерал Тошево и изготви доклад.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14„за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 07.06.2019г., протокол №4, т.VІ.1 от дневния реди е подпечатано с
печата на общинския съвет.
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