ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-1
от 18.02.2021 година
за утвърждаване на списък на медицинския персонал в училищата и детските
градини и определяне на заплащане на транспортни разходи
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36 от Постановление на Министерски съвет №381/30.12.2019г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2020 г. във вр. с чл.256, ал.1, т.8 от Закона за
предучилищното и училищно образование,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. УТВЪРЖДАВА списък на медицинския персонал в училищата и детските градини на
територията на Община Генерал Тошево и определя заплащане на транспортни разходи за
учебната 2020 – 2021 г. , считано от 04.01.2021 година, в размер на 100 % от стойността на реално
извършените разходи, удостоверени с билети, фактури и абонаментни карти за пътуване по
маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно, както следва:
1. Елена Драгнева – мед. сестра в ОУ „Хр.Смирненски”, ОУ „В.Левски” с.Преселенци и ДГ
с.Преселенци и ДГ „Дора Габе“ с.Пчеларово по маршрут:
Ген.Тошево – Преселенци – Ген.Тошево
Генерал Тошево – Пчеларово – Генерал Тошево
2. Катя Костадинова– мед.сестра в СУ „Н.Й.Вапцаров“ и ДГ с.Василево по маршрут:
Генерал Тошево – Василево – Генерал Тошево
3. Надежда Златева – мед.сестра в ОУ „Й.Йовков” с.Красен, ДГ с.Красен, ДГ с.Присад и
ПГЗ „Т.Рачински” по маршрут:
Генерал Тошево – Красен – Генерал Тошево.
Генерал Тошево – Присад – Генерал Тошево
4. Веселина Петрова – мед.сестра в ДГ „Пролет“, ДГ „Първи юни“ и ДГ с.Люляково по
маршрут:
Генерал Тошево – Люляково – Генерал Тошево
II. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващи съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.I.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-2
от 18.02.2021 година
за приемане на Общински план за младежта за 2021 година

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.16 от Закона за младежта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА Общински годишен план за младежта за 2021 година.
2. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
законови действия по изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.I.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-3
от 18.02.2021 година
за кандидатстване на Община Генерал Тошево пред Фонд „Социална закрила“, по
Целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален
патронаж и/или Обществена трапезария“ с проектно предложение „Ремонт и
реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“,
находяща се в УПИ XVII, кв. 63, по плана на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал
Тошево“, и осигуряване на съфинансиране по проекта
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, относно кандидатстване на Община
Генерал Тошево пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Ремонт и
реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“, находяща се
в УПИ XVII, кв. 63, по плана на гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево“ и осигуряване
на съфинансиране по проекта,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Общински съвет Генерал Тошево дава съгласие Община Генерал Тошево да
кандидатства за финансиране на проект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща
сграда на „Домашен социален патронаж“, находяща се в УПИ XVII, кв. 63, по плана на
гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево“ от Фонд „Социална закрила“ към
Министерството на труда и социалната политика.
2. Одобрява собствено участие на Община Генерал Тошево в размер на 13814,57
лева (тринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева и петдесет и седем стотинки) с
ДДС - 21,65% (двадесет и едно цяло шестдесет и пет стотни) на сто от общата стойност на
проекта , която е в размер на 63 814,57 лева (шестдесет и три хиляди осемстотин и
четиринадесет лева и петдесет и седем стотинки) с ДДС, осигурени от бюджета на
Община Генерал Тошево.
3. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши
последващите съгласно Закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.II.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-4
от 18.02.2021 година
за участие с проектно предложение на Община Генерал Тошево по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна
грижа +"

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Генерал Тошево да кандидатства с проектно предложение
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +"
2. Общински съвет Генерал Тошево дава съгласие проект ВG05M9OP001-6.002
„Пaтронажна грижа + в Община Генерал Тошево“, безвъзмездна услуга от общ
икономически интерес (УОИИ) „патронажна грижа“ да се възложи за изпълнение на
Дирекция
„Хуманитарни
дейности“,
отдел "Социални дейности
и
домашен социален патронаж" със срок на предоставяне 12 месеца, считано от 01.03.2021г.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващи действия
по изпълнение на Решението.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.II.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-5
от 18.02.2021 година
за приемане на годишен отчет за 2020 година на Програмата за опазване на околната
среда на територията на Община Генерал Тошево в раздел VІІІ План за екологично
действие /план за опазване на околната среда/ на община Генерал Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.24 на Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 79, ал.4 и ал.5 от Закон за опазване на околната среда и
чл.52, ал.2 и ал.9 от Закон за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната
среда на община Генерал Тошево за 2020 година, съгласно Приложение №1.
ІІ. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.III.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-6
от 18.02.2021 година
за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 20212022 година

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и ал.1, ал.3, ал.4, ал.13 и ал.14, чл.37о ал.1,
ал.2 и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОПРЕДЕЛЯ свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за
общо и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022 година, находящи се на
територията на община Генерал Тошево, съгласно Приложение №1, представляващо
неразделна част от настоящото решение.
2. ДАВА съгласие свободните пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1, да бъдат предоставени
под наем, считано от стопанската 2021-2022 година, за срок до 6(шест) стопански години
на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по
безопасност на храните, съобразно броя и вида на регистрираните животни, при наемна
цена, определена от оценител, регистриран в Националната камара на независимите
оценители в България, както следва:
пасище, мера
категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,55

8,98

8,79

8,50

8,12

7,83

7,16

6,21

3. ДАВА съгласие останалите свободните пасища, мери и ливади от общински
поземлен фонд, определени за индивидуално ползване, след провеждане на процедурата
по т.2, да бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване, за срок от 1(една)
стопанска година: 2021-2022 на собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, при начални тръжни
цени, както следва:

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

пасище, мера
категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,55

8,98

8,79

8,50

8,12

7,83

7,16

6,21

4. ДАВА съгласие пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд,
определени за индивидуално ползване, останали ненаети след провеждане на търга по т. 3,
да бъдат предоставени под наем, чрез търг с тайно наддаване за срок от 1(една) стопанска
година- 2021-2022, на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, при начални тръжни цени, както следва:
пасище, мера
категория
Цена лв/дка

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІX

X

9,55

8,98

8,79

8,50

8,12

7,83

7,16

6,21

5. ПРИЕМА Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община
Генерал Тошево, които са задължителни за всички ползватели, съгласно Приложение №2.
6. ПРИЕМА Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на
мерите и пасищата, съгласно Приложение № 3;
7. ПРИЕМА Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 година на Община
Генерал Тошево, съгласно Приложение № 4;
8. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.III.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-7
от 18.02.2021 година
за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2021 година

На основание чл.21, ал.1,т.8, и т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ПРИЕМА Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2021 година.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 11 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-8
от 18.02.2021 година
за учредяване безвъзмездно право на ползване на общински имоти по реда на Закона
за общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка § 4,
ал.1 Закона за народните читалища и искания от народните читалища „Светлина 1941“ гр.
Генерал Тошево, „Отец Паисий 1897“ с. Спасово и „Йордан Йовков 1941год.“ с. Росица,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„Светлина 1941“ с ЕИК 000842977, със седалище и адрес на управление гр. Генерал
Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, вписано в Регистъра на народните читалища към
Министерство на културата под № 1724/14.06.2010г., представлявано от Председателя
Вяра Дянкова с ЕГН 5710187953 върху недвижим имот: Масивна двуетажна сграда –
читалище, със ЗП 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв.м, построена в дворно място с
площ 1 360 (хиляда триста и шестдесет)кв.м., представляващо УПИ № I-630 (първи за
планоснимачен номер шестстотин и тридесети) в кв. 63 (шестдесет и трети) по ПУП на гр.
Генерал Тошево - публична общинска собственост, съгласно АОС №4733/03.02.2021г.,
вписан под № 158, том I, акт 61 на 03.02.2021г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при
граници и съседи: О.К 155 – О.К. 153, УПИ №II, УПИ №IV, ул. „Васил Априлов“.
II. УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Отец
Паисий 1897“ с ЕИК 000844661, със седалище и адрес на управление с. Спасово, община
Генерал Тошево, вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на
културата под № 1730/02.06.2010г., представлявано от Председателя Андреан Стефанов
Симеонов с ЕГН 7907307967 върху недвижим имот: Масивна двуетажна сграда –
читалище, със ЗП 765 (седемстотин шестдесет и пет) кв.м, построена в дворно място с
площ 1 800 (хиляда и осемстотин)кв.м., представляващо УПИ № II (втори) в кв. 27
(двадесет и седми) по ПУП на с. Спасово-публична общинска собственост, съгласно АОС
№3403/12.10.2010г., вписан под № 64, том Х, вх. регистър 4054/13.10.2010г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София, при граници и съседи: улица ОК 25-23,УПИ №ІІІ, улица ОК 2322-159, УПИ №ІV(парк-площад- център), УПИ №І.
III. УЧРЕДЯВА безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„Йордан Йовков -1941год.“ с ЕИК 000844558, със седалище и адрес на управление
с.Росица, община Генерал Тошево, вписано в Регистъра на народните читалища към
Министерство на културата под № 3232/02.05.2001г., представлявано от Председателя
Гинка Петрова Неделчева с ЕГН 4811138019 върху недвижим имот: Масивна двуетажна
сграда – читалище, със ЗП 476 (четиристотин седемдесет и шест) кв.м, построена в
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дворно място с площ 1 400 (хиляда и четиристотин)кв.м., представляващо УПИ №ХIII
(тринадесети) в кв. 34 (тридесет и четири) по ПУП на с. Росица - публична общинска
собственост, съгласно АОС № 3009/23.12.2008г., вписан под № 18, том I, вх. регистър
169/16.01.2008г. в СВ Генерал Тошево при АВ София, при граници и съседи: улица
О.К.94Д – О.К.94В-О.К.205А-О.К.205, УПИ №ХІІ, УПИ №ХІV.
IV. Сградите ще се ползват за реализиране на цели и дейности, предвидени в чл. 3
от Закона за народните читалища. Всички текущи разходи са за сметка на читалището.
Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.
V. На основание чл. 60 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински
съвет Генерал Тошево разпорежда предварителното изпълнение на настоящото решение,
с цел спазване на срока за кандидатстване по проект BG06RDNP001-19.227 МИГ Балчик
– Генерал Тошево – мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност”, от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (ПРСР 2014 – 2020г.), подмярка
19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).
VI. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия и сключи договори за безвъзмездно право на ползване.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.2 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-9
от 18.02.2021 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Равнец

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на община Генерал Тошево и във връзка с искане
от Любомир Цанков Минков,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Любомир Цанков Минков с ЕГН 6205273080 от гр. София, ул. „Княз Борис I” №57, вх. Б,
ет.2, ап.4 чрез продажба частта на общината, представляваща: Дворно място с площ от 330
(триста и тридесет) кв.м. или 0.3048 ид.ч. от УПИ № IV-72, цялото с площ 1 070 (хиляда и
седемдесет)кв.м., находящо се в кв. 5 по ПУП на с. Равнец, общ. Генерал Тошево - частна
общинска собственост, съгласно АОС №4718/09.10.2020г., вписан в Служба по вписвания
гр. Генерал Тошево с вх. рег. №2166/13.10.2020г., том V, акт 119, при граници и съседи:
улица О.К. 36 – О.К. 37, УПИ №V-71, УПИ № XIV-72, УПИ № III-70.
II. Продажбата на имотa по т. IІ да бъде извършена по пазарна цена, в размер на
825.00 (осемстотин двадесет и пет лева) лв., определена от оценител на имоти, вписан в
публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
III. 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 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.3 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-10
от 18.02.2021 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Дъбовик
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка чл.36, ал.1, т.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Генерал Тошево и във връзка с искане от
„ПИНИГИН“ ООД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

І. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
„ПИНИГИН“ ООД с ЕИК 175456830 със седалище и адрес на управление: с. Дъбовик, ул.
„Девета“ №1, община Генерал Тошево, област Добрич с управител Евгений Борисович
Пинигин чрез продажба частта на общината, представляваща: Дворно място с площ от 420
(четиристотин и двадесет) кв.м. или 0.2199 ид.ч. от УПИ № XI-167, целият с площ 1 910
(хиляда деветстотин и десет)кв.м., находящо се в кв.25 (двадесет и пети) по ПУП на с.
Дъбовик, общ. Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска собственост, съгласно
АОС №4723/16.11.2020г., вписан в Служба по вписвания гр. Генерал Тошево с
вх.рег.№2429/17.11.2020г., том VI, акт 60, при граници и съседи: УПИ № III-135, УПИ №
VI-136, О.К. 50 – О.К. 59, O.K. 59 – O.K. 47.
II. Продажбата на имотa по т.I да бъде извършена по пазарна цена, в размер на
1 155.00 (хиляда сто петдесет и пет лева)лв., определена от оценител на имоти, вписан в
публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
III. 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 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.4 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-11
от 18.02.2021 година
за прекратяване на съсобственост по реда на Закона за общинската собственост в
с.Изворово
На основание основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка чл.36, ал.1, т.2, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.41, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество на община Генерал Тошево и във връзка с искане
от Ръсел Майкъл Бридж,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА съгласие да се прекрати съсобствеността между община Генерал Тошево и
Ръсел Майкъл Бридж ЛН 1004381588, притежаващ л.к. №800074423, издадена на
17.10.2019г. от МВР град Добрич с постоянен адрес: с. Изворово, ул. „Първа“ № 80,
община Генерал Тошево, област Добрич, п.к. 9538, чрез продажба частта на общината,
представляваща: дворно място с площ от 300 (триста) кв.м. или 0.1035 ид.ч. от УПИ № X237, целият с площ 2 900 (две хиляди и деветстотин)кв.м., находящо се в кв. 44 по ПУП на
с. Изворово (Долен Извор), общ. Генерал Тошево, обл.Добрич – частна общинска
собственост, съгласно АОС №4724/11.12.2020г., вписан в Служба по вписвания гр.
Генерал Тошево с вх.рег.№2668/16.12.2020г., том VI, акт 174, при граници и съседи: УПИ
№ XI-238, УПИ № II-238, УПИ №IV-237, УПИ №IX-236, О.К. 90 – О.К. 100.
II. Продажбата на имотa по т.I да бъде извършена по пазарна цена, в размер на
720.00 (седемстотин и двадесет лева)лв., определена от оценител на имоти, вписан в
публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.
III. 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 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.5 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-12
от 18.02.2021 година
за разпореждане на имот – общинска собственост, по реда на Закона за общинската
собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, чрез публичен търг с явно 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

Местонахождение на имота

1.

с. Кардам- поземлен имот с
идентификатор 36467.220.218
представляващ
територия,
заета от води и водни обекти“,
с НТП «Водоем», трета
категория

Площ
АОС №…, вп. Под
/кв.м. №…., том …, ……….г.

815

Данъчна
оценка/
лв.

№ 4711/28.08.2020г.,
вх.рег. № 1922, акт
№177, том IV, вписан 107.80
на 01.09.2020г. в СВ
Генерал Тошево при
АВ София.

Начална
тръжна
цена/ лв.

1 485.00

II. ВЪЗЛАГА на Кмета на община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия по разпореждане с имот.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.6 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-13
от 18.02.2021 година
за отдаване под наем на имоти по реда на Закона за общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14. ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от
5 /пет/ години на следните недвижими имоти - общинска собственост:
№

Имот

1.

гр. Генерал Тошево - Помещение в сградата на
ученическо общежитие, находяща се в УПИ
№XX-ученическо общежитие, в кв. 86 по ПУП на
града с административен адрес гр. Генерал
Тошево, ул. "Г. С. Раковски", съгласно АОС №
2442/10.05.2007г. вписан под №97, вх. рег. №1995
вписан на 18.05.2007г. в СВ Генерал Тошево при
АВ София.
с.Люляково - Помещение в сградата на
кметството, находящо се в УПИ № VIII-218 кв.14
по ПУП на селото, съгласно АОС №
350/10.07.2000г. вписан под №97, вх. рег. №5110
вписан на 13.12.2004г. в СВ Генерал Тошево при
АВ София.

2.

Площ
кв.м

Начална тръжна
месечна наемна
цена, без вкл. ДДС/лева/

70.00

17.50

6.00

5.40

ІІ. ОДОБРЯВА предложените начални тръжни месечни наемни цени на горепосочените
имоти, определени съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени към Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите, съгласно
закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на заседание на
общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.7 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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-14
от 18.02.2021 година
за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.62 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от
5/пет/ години на следната част от недвижим имот – частна общинска собственост:
Местонахождение на имотите
1.

Площ
кв.м

с. Петлешково - Лекарски кабинет в сградата
на здравна служба, находяща се в УПИ № I-за
груп. строителство кв.2 по ПУП на селото,
съгласно АОС №3789/15.05.2014г. вписан под
№1165, акт №195 от 16.04.2014г. в СВ Генерал
Тошево при АВ София.

25

Начална месечна наемна
цена / лева
25.00

ІІ. ОДОБРЯВА предложената начална конкурсна наемна цена на горепосоченият имот,
определена съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени, определени по зони за
обекти, извършващи търговска, производствена и други дейности и услуги на територията на
Община Генерал Тошево към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
ІII. ОПРЕДЕЛЯ следните условия, при които да се проведе конкурсa по т. I:
1. Кандидатите да са общопрактикуващи лекари по медицина, които притежават
съответните сертификати и разрешителни за извършване на извънболнична медицинска помощи;
2. Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията;
3. Кандидатите да ползват наетото помещение за предоставяне на услуги по обща
медицина.
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за наем.
Решението е прието - от 17 гласували – с 16 „за”, 1 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.8 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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-15
от 18.02.2021 година
за отдаване под наем на имот по реда на Закона за общинската собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.14. ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
І. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване
за срок от 5 /пет/ години на следният недвижим имот - общинска собственост:
№

1.

Имот

Площ
кв.м

с. Йовково - помещение в сградата на
кметството, находящо се в ПИ
№34045.501.212.2 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Йовково.

Начална тръжна
месечна наемна
цена, без вкл. ДДСлева

17.00

20.40

ІІ. ОДОБРЯВА предложената начална тръжна месечна наемна цена на
горепосоченият имот, определена съгласно Тарифата за размера на базисните наемни цени
към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите,
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.9 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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-16
от 18.02.2021 година
за отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление през 2020г.
На основание чл.21 ал.1 т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.ПРИЕМА Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление през 2020г., съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото
решение
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.10 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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-17
от 18.02.2021 година
за одобряване, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен Устройствен План –
Парцеларен План (ПУП - ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура –
„Външно ел. захранване от СРС №18 ВЕЛ 20кV „Присад“, отклонение за ТП
„Пленимир“ в поземлен имот с идентификатор 56739.13.2 по КК на с. Пленимир с
прокарване на кабелна линия СРН до МТТ 20/0,4 кV 63 кVА в поземлен имот с
идентификатор 56040.156.155 за ел. захранване на двуетажна сграда с
идентификатор 56040.156.155.1 по КК на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево“

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ОДОБРЯВА ПУП - ПП за „Външно ел. захранване от СРС №18 ВЕЛ 20кV
„Присад“, отклонение за ТП „Пленимир“ в поземлен имот с идентификатор 56739.13.2 по
КК на с.Пленимир с прокарване на кабелна линия СРН до МТТ 20/0,4 кV 63 кVА в
поземлен имот с идентификатор 56040.156.155 за ел. ахранване на двуетажна сграда с
идентификатор 56040.156.155.1 по КК на с. Петлешково, общ. 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 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.IV.11 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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-18
от 18.02.2021 година
за предоставяне на средства на СУ „Н.Й.Вапцаров“ като съфинансиране по проект за
изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“, по национална
програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на
образованието и науката
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с проект за изграждане на „Център за природни
науки, изследвания и иновации“, по национална програма „Изграждане на училищна
STEM среда“ на Министерство на образованието и науката от Средно училище „Н. Й.
Вапцаров“ гр. Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Предоставя на Средно училище „Н. Й.Вапцаров“ сумата от 25 000 (двадесет и
еднапет хиляди) лв. за изграждане на отоплителна система в бившата работилници по
проект за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“, по
национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на
образованието и науката. Средствата да се осигурят от общинския бюджет, дейност 3322,
параграф 1098 „Други разходи”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-19
от 18.02.2021 година
за определяне на нов размер на трудовите възнаграждения на служителите на
изборни длъжности при община Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с §3 от ПМС №4/10.01.2019г.
за изменение и допълнение на ПМС № 67/2010г. за заплатите в бюджетните организации
и дейности (чл.5, ал.16) и на чл.65 от ПМС № 408/23.12.2020г. за изпълнение на ЗДБРБ за
2021г., Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1.Общински съвет гр. Генерал Тошево, определя размера на трудовите
възнаграждения на кметове на населени места при Община Генерал Тошево както следва:
1. Георги Събев Николов
2.Алибрям Хасан Сали
3.Ерсин Лютфиев Емурлов 4.Костадин Атанасов Костадинов

с. Кардам
с. Йовково
с. Къпиново
с. Люляково

1255лв.
1060лв.
954 лв.
1082лв.

5.Севджан Исмаил Асанова
6.Антон Илиев Атанасов
7.Андреан Стефанов Симеонов
8.Георги Недев Недев

с. Присад
с. Пчеларово
с. Спасово
с .Росица

988лв.
1148лв.
1212лв.
1082лв.

9.Илиян Николов Колев -

с. Василево

1112лв.

2. Размерът на трудовите възнаграждения влиза в сила от 01.01.2021 година.
3. Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши, съгласно закона,
последващите действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.V.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-20
от 18.02.2021 година
за определяне нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на община Генерал
Тошево

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и във връзка с §3 от ПМС №4/10.01.2019г.
за изменение и допълнение на ПМС № 67/2010г. за заплатите в бюджетните организации
и дейности (чл.5, ал.16) и на чл.65 от ПМС № 408/23.12.2020г.. за изпълнение на ЗДБРБ за
2021г., Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Основната заплата на кмета на Община Генерал Тошево да стане 3340 лева.
Размерът на трудовото възнаграждение влиза в сила от 01.01.2021 година.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 3 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.V.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
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-21
от 18.02.2021 година
за разходите за командировки на Кмета на Община Генерал Тошево

На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за
четвъртото тримесечие на 2020г. в размер на 299.10 лв.
Решението е прието - от 17 гласували – с 13 „за”, 1 „против”, 3 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.V.4 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-22
от 18.02.2021 година
за приемане на бюджета за 2021г. на Община Генерал Тошево
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ /ДВ бр. 104 / 08.12.2020 г./ за 2021 г., ПМС №408 / 23.12.2020 г. за
изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Генерал Тошево за 2021 г. както следва:
1.1. По прихода в размер на 17 940 399 лв. (съгласно Приложения №1 и № 2)
1.1.1.

Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 9 303

784 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 8 480 891 лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звена на делегиран бюджет в размер на 95 102 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 727 791 лв.
1.1.2.

Приходи за местни дейности в размер на 8 636 615 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 361 400 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 921 081 лв. от които са приспаднати
разходите за ДДС и ЗКПО.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 041 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
1 256 700 лв.
1.1.2.5. За зимно поддържане на пътищата 249 000 лв.
1.1.2.6. Получени трансфери между бюджети в размер на 200 240 лв.
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1.1.2.7. Предоставени трансфери между бюджети – 385 989 лв.
1.1.2.8. Придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала – 100 000 лв.
1.1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз 1 322 038 лв.
1.1.2.10.

Събрани средства и извършени плащания от/за ЕС – 171 586 лв.

1.1.2.11.

Остатък от предходен период по левови и валутни сметки в размер на

942 231 лв.
1.1.3.

По разходите в размер на 17 940 399 лв., разпределени по функции,

дейности и параграфи, съгласно Приложения от № 3 до № 14 в т.ч.:
1.1.4.

За делегирани от държавата дейности в размер на 9 303 784 лв.

1.1.5.

За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и

от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 995
776 лв.
1.1.6.

За местни дейности в размер на 7 640 839 лв., в т.ч. резерв за

непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 200 000 лв.
1.2. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова
основа в размер на – 1 373 436 лв.

2. Приема инвестиционна програма за 2021 г. в размер на 8 673 824 лв./ в
това число очаквано допълнително външно финансиране в размер на 6 171 446 лв./,
в която са включени ремонтите на общинските пътища с приходи от постъпления
от продажба на общински нефинансови активи и одобрява разпределението на
целевата субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2021 г., по
обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на ДМА и НДМА, и за
проучвателни и проектни работи в размер на 1 256 700 лв., съгласно приложен
поименен списък (съгласно Приложениe № 15)
3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата
на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети.
4. Приема преходен остатък от 2020 г. в размер на

1 670 022 лв.,

разпределен по бюджет 2021 г. (съгласно Приложение № 16)
5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз за 2021 г. в размер на 4 747 916 лв. и индикативен годишен
разчет за сметките на ДФ Земеделие в размер на 2 327 090 (съгласно Приложение
№ 17 и Приложение № 17а)
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6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. Социално – битови в размер на 3 % от начислените трудови
възнаграждения
6.2. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5
961 лв. и на кмета на общината в размер на 11 922 лв.
6.3. Размер на режийни разноски за ученическо столово хранене 16 761 лв.
(за ОУ “Хр. Смирненски” за режийни разходи /трудови възнаграждения/ в размер
на 16 761 лв. и за ОУ ”Хр. Ботев” с. Кардам за режийни разходи в размер на 2 500
лв.
7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии от местни приходи
както следва:
7.1. Обезщетения и помощи по решение на ОбС – 60 000 лв.
7.2. Средства за обезпечаване дейността на Младежки съвет – 17 000 лв.
7.3. Субсидии за спортни клубове – 105 000 лв.
7.4. Субсидии за организации с нестопанска цел – 10 000 лв.
7.5. Субсидия за Медицински център – гр. Генерал Тошево в размер на 63
000 лв. в т.ч. 8 000 за закупуване на ДМА, 10 000 лева за ремонт на ДМА и 45 000
лв. за програми за профилактика на общественото здраве.( съгласно Приложение №
18)
8. Определя максималния размер на дълга, както следва:
8.1. Лимит на общинския дълг, който е поет през 2020 г. в размер на 3 392
937 лв., от които 542 937 лева са погасени към 31.12.2020 г. През 2021 г. размера на
дълга е 2 850 000, като към 31.12.2021 г. ще е в размер на 0 лв.( съгласно
Приложение № 24 )
8.2. Общината няма намерение за поемане на нов общински дълг и общински
гаранции през бюджетната 2021 г.
9. Приема просрочени вземания от минали години в размер на 375 944 лв.,
от които се предвижда да бъдат събрани 51 200 лв. през бюджетната 2021 г.
10. Приема размера на просрочени задължения от предходната година в
размер на 40 341 лв., които се предвижда да бъдат разплатени през четвъртото
тримесечие на 2021 г.
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 1 998 000 лв., като наличните
ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на
помощи и дарения.
12. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2021 г. в размер на 6 660 640 лв., като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,
ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на
помощи и дарения.
13. Определя помощи за погребения на самотни без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, регистрирани в службите за социално подпомагане лица в
размер на 300 лв., да се извършат погребения на ветерани от войните, като
средствата се поемат от общината по цени включени в Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община
Генерал Тошево.
14. Утвърждава закупуване на карти за 2021 г. за междуградски транспорт от
населеното място до гр. Генерал Тошево и обратно, за ползване от пенсионери и
социално слаби жители на общината. (съгласно Приложение №19)
15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2021 – 2023 г. (съгласно Приложение №.20)
16. Приема

протокол

на

получените

предложения

при

публичното

обсъждане на основание чл. 84 ал.6 от Закона за публичните финанси (съгласно
Приложение № 21)
17. Определя второстепенните разпоредители с бюджети за 2021 г. (съгласно
Приложение № 22)
18. Утвърждава разходите на общинско предприятие “Озеленяване и
благоустройство” за 2021 г. в размер на 212 620 лв. (съгласно Приложение № 23)
19. Утвърждава разходите на кметствата и населените места с кметски
наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни
разпоредители (съгласно Приложение № 24)
20. Утвърждава справка за разпределението на не по-малко от 30 на сто от
постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за
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финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и
техническата инфраструктура на територията на съответното населено място и
постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество от наем, от аренда
на земеделска земя, общинска собственост да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение в съответното населено място (съгласно Приложение
№ 25)
21. Утвърждава следния списък на длъжностите и лицата, които имат право
на транспортни разходи в размер на 100% от действителните разходи – Гл. арх.
Димитър Николов и началник отдел ТУСИДЕ инж. Даниела Радева.
22. Възлага на кмета:
22.1.

Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска

степен.
22.2.

Да

организира разпределението на бюджета по тримесечия и

утвърди разпределението.
22.3.

Да информира общинския съвет в случай на отклонение на

средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно
намаляване на бюджетните разходи.
22.4.

Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните

отчети и обяснителните записки към тях.
22.5.

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани

промени:
22.5.1.

В частта за делегираните от държавата дейности – между

утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
22.5.2.

В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер
на разходите.
22.5.3.

В разходната част на бюджета за сметка на резерва за неотложни

и непредвидени разходи по т.1.1.6.
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22.5.4.

В изпълнение на правомощията си по т.22.5.1., т.22.5.2. и т.22.5.3.

кметът издава заповеди.
22.6.

След извършване на промени по 22.5., кметът представя в ОбС

актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен
от ОбС ред.
22.7.

Да разработва и възлага подготовката на общински програми и

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и
други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и
от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение
на годишния план за развитие.
22.8.

Да кандидатства за средства от централния бюджет и други

източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
23.

Общинският съвет дава съгласие за авансово финансиране на плащания

по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други
международни програми и договори, освен по реда на чл. 142, ал. 1 от ЗПФ да се
отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет - при наличие на
временно свободни средства. Срокът за погасяване на заемите се обвързва със
сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския
съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях
национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
Решението е прието - от 17 гласували – с 10 „за”, 0 „против”, 7 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.V.5 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-23
от 18.02.2021 година
за провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общо събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана
от „В и К Добрич” АД гр. Добрич
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организация и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона
за водите и предстоящо заседание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. ДАВА мандат на г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, да
представлява Община Генерал Тошево на редовно неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Добрич” АД, което ще се проведе на
02.03.2021г. от 10:00 часа в Областна администрация Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал
Тошево, да гласува на редовно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциация
по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване
и канализация – Добрич» АД по представения проект за дневен ред по съвест, като
защитава интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
3. При невъзможност г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево,
да вземе участие в неприсъственото заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация – Добрич” АД, общината да се представлява от г-н Деян Димитров –
заместник-кмет на Община Генерал Тошево, като Общински съвет дава мандат и го
упълномощава да гласува по представения проект за дневен ред по съвест, като защитава
интересите на гражданите на община Генерал Тошево.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 1 „против”, 4 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.VI.1 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-24
от 18.02.2021 година
за приемане Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Генерал
Тошево за 2020 година, съгласно чл.44, ал.5 от ЗМСМА
На основание чл.21, ал.1, т.12 и във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Генерал
Тошево за 2020 г., съгласно Приложение №1.
Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.VI.2 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-25
от 18.02.2021 година
за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински
съвет Генерал Тошево
На основание чл.21, ал.3, във връзка с чл.28а, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
Изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Генерал Тошево, както следва:
Създава
се
нова
глава
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА,
като
ГЛАВА
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ става
глава „ПЕТНАДЕСЕТА“
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ МУ КОМИСИИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
/ОНЛАЙН/ ИЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО
Чл.101 /1/ При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината и
когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или
затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите
комисии могат да провеждат заседания от разстояние чрез онлайн връзка или
неприсъствено.
/2/ Председателя на Общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии и
заседанията на Общинския съвет от разстояние при спазване на изискванията за кворум и
лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна
връзка чрез технически средства, които позволяват използване на защитена
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между
общинските съветници, намиращи се на различни места, която връзка отговаря на
изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието,
идентифицирането и възможност за участие в гласуването на всеки общински съветник.
/3/ За заседанията по ал. 2 се изготвя видеозапис върху електронен носител. За
всяко проведено заседание от разстояние се съставя писмен протокол, към който се
прилага видеозаписа. Председателят на общинския съвет свиква заседанията, обявява
начина на провеждането им и гласуването в съответствие с техническата характеристика
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на програмният продукт който се използва за провеждането на заседанията от
разстояние.
/4/ В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно
повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За
заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към
протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и
пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши
отделно заседание или част от него да бъде закрито. При провеждане на онлайн заседания
чрез видеоконференция, когато програмния продукт не позволява гласуване чрез
електронна система за гласуване, гласуването се осъществява като всеки общински
съветник лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“, резултатите от
съответното гласуване се сумират и председателят на Общинския съвет обявява общия
резултат.
Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на
изразения вот на всеки общински съветник се съставя поименен списък на гласувалите
общински съветници с който се подписва от председателя на Общинския съвет
удостоверява вотът от поименното гласуване. Поименния списък се прилага към
съответното решение.
/5/ При провеждане на заседания по ал.1 се спазват установените в закона и
правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително
за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а
необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
Чл.102 /1/При липсата на техническа възможност за провеждане на заседания от
разстояние /онлайн/, заседанията на Общински съвет и на неговите комисии могат да се
провеждат неприсъствено.
/2/ За насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет, общинските
съветници се уведомяват по реда на чл.41, ал.1 от Правилника, като в поканата се
отбелязва начина на провеждането на заседанието присъствено, от разстояние /онлайн/
или неприсъствено. При обявено неприсъствено заседание се отбелязва и срокът за
предоставяне на формулярите за гласуване.
Чл.103 /1/ При обявено неприсъствено заседание, общинските съветници
получават на посочен от тях електронен адрес материалите на заседанието, проект за
дневен ред и формуляр за неприсъствено гласуване, съгласно приложения образец 1.
/2/ Материалите за неприсъственото заседание, ведно с формулярите за гласуване
могат да бъдат получени от общинските съветници и на хартиен носител при заявено от
тях желание.
/3/ Гласуването при неприсъствено заседание се осъществява лично от всеки
общински съветник, чрез саморъчно отбелязване във формуляра за гласуване, начина на
гласуване по представения проект за решение на съответната точка от дневният ред /„за“,
„против“, „въздържал се“/, както и гласуване на предложение по съответна точка от
дневния ред /от общ. съветник или ПК - ако има такова/ и полагане на подпис,
удостоверяващ начина на гласуване.
/4/ Формулярът от неприсъствено гласуване се представя от всеки общински
съветник в звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до края на
деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание.
/5/ Въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване, се отчита резултатът от
гласуването, приемането респ., не приемането на предложения проект за решение, който
се отразява в протокола на заседанието по всяка точка от дневният ред.
/6/ Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на
формулярите за неприсъствено гласуване се съставя поименен списък на гласувалите
общински съветници, съгласно приложения образец 2, в който председателят на
Общинския съвет удостоверява поименно вотът на неприсъственото гласуване.
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/7/ Решенията, приети на неприсъственото заседание се обявяват на интернет
страницата на Общински съвет.
Чл.104 /1/ Решение за неприсъствено заседание на постоянните комисии се взема
от председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на постоянните
комисии.
2/ За насрочените неприсъствени заседания на постоянните комисии, общинските
съветници се уведомяват по реда на чл.32. ал.2 от Правилника.
Чл.105 /1/ При обявено неприсъствено заседание на постоянните комисии,
общинските съветници, получават на посочен от тях електронен адрес материалите за
заседанието, формуляр за становища, съгласно приложения образец 3, и формуляр за
гласуване образец 4. Материалите могат да бъдат предоставени и на хартиен носител при
заявено от тях желание.
/2/ Формулярът за становищата и формуляра за гласуване на постоянните
комисии се представят от всеки общински съветник , член на съответната постоянна
комисия в звеното по чл.29 а от ЗМСМА и/или се изпращат по електронен път до края
на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание на комисията.
/3/ на база на всички постъпили формуляри по ал.2 от съответната комисия, в
срок до три дни преди провеждането на насроченото неприсъствено заседание на
Общинския съвет, се съставя протокол, в който описват взетите решения на комисията,
дадените становища и предложения.
/4/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел
участие в заседанието на комисията, ако е представил формуляри по реда на ал.2, със
становище по точките в дневния ред, и начин на гласуване, в указания от председателя на
комисията срок.
/5/ При провеждане на неприсъствени заседания се спазват установените в закона и
правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително
за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а
необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов §6, както
следва:
Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Генерал Тошево мандат 2019 – 2023 г., приет с решение №
1-25 от 18.02.2021г., влиза в сила от деня на приемането му.
Решението е прието - от 17 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.VI.3 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 1-26
от 18.02.2021 година
за приемане график за провеждане заседанията на Общински съвет Генерал Тошево
през 2021 година
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.4, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на
общински съвет Генерал Тошево,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Заседания на Общински съвет Генерал Тошево през 2021 година ще се
провеждат през последната седмица от месеца.
2. Заседания на Постоянните комисии и Председателския съвет ще бъдат
съобразявани с датите на заседанията на Общинския съвет и законовите срокове.
3. Датите за заседанията ще бъдат насрочвани по предложение на Председателя на
Общински съвет и председателите на Постоянните комисии.
Решението е прието - от 17 гласували – с 17 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 18.02.2021г., протокол №1, т.VII от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА
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