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 № 7-1
от 02.09.2021 година
за провеждане на извънредно 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, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за
водите и предстоящо
извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията 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 извънредно 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
30.09.2021г. от 14:00 часа в Областна администрация Добрич, а при невъзможност за
участие в заседанието, определя г-н Деян Димитров – заместник-кмет на Община Генерал
Тошево, да представлява Община Генерал Тошево в извънредното неприсъствено
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия,
обслужвана от „В и К Добрич“ АД, гр.Добрич.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево,
съответно определения в т.1 от решението представител -г-н Деян Димитров, да гласува на
извънредното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и
канализация – Добрич» АД, както следва:
2.1. По точка първа от дневния ред – „за“.
Решението е прието - от 14 гласували – с 12 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.09.2021г., протокол №7, т.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 № 7-2
от 02.09.2021 година
за осигуряване на безлихвен заем в размер на 37 960,00 лева от временно свободни
средства от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания на Народно
читалище «Дора Габе - 1940» по проект «Събор на преселението», по Процедура
BG06RDNP001-19.227 МИГ Балчик – Генерал Тошево – мярка 1305/7.8. „Изграждане на
местна идентичност“ от програмата за развитие на селските райони за периода 20142020 / ПРСР2014-2020г./, подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие „/ВОМР/.

На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА и чл. 104,ал. 1, т.4 и т. 5 от Закона за
публичните финанси
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:
1. Отпуска безлихвен заем в размер на 37 960,00 лева от временно свободни средства
от общинския бюджет, за авансово финансиране на плащания на Народно читалище «Дора
Габе - 1940» по проект «Събор на преселението», по Процедура BG06RDNP001-19.227
МИГ Балчик – Генерал Тошево – мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от
програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 / ПРСР2014-2020г./,
подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „/ВОМР/.
2 Необходимите средства да се осигурят от собствени данъчни приходи § 13-04
«Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин».
3.Предоставените заемообразно средства на проект «Събор на преселението» да се
отчитат като временна финансова помощ по § 72-00 „Предоставена временна финансова
помощ“.
4.Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 13 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 02.09.2021г., протокол №7, т.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

