ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ № 4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРОВЕДЕНО НА 29 април 2009 г.
ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.. Докладна записка от Димитър Михайлов –
кмет на община Генерал Тошево, относно даване на съгласие за партниране по проект
с работно заглавие „Създаване на обществена мрежа за подкрепа на устойчивото
регионално развитие на Констанца – Добрич, чрез информиране за средствата и
техниките за производство на органични храни, по Програма „Трансгранично
сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г” с водещ партньор Община
Генерал Тошево, област Добрич.
На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА при поименно гласуване от общо
12 гласували с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският
съвет взе следното
РЕШЕНИЕ №4–1
1.
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие
Община Генерал Тошево да участва като партньор по проект с работно заглавие
„Създаване на обществена мрежа за подкрепа на устойчивото регионално
развитие на Констанца – Добрич, чрез информиране за средствата и техниките за
производство на органични храни, по Програма „Трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007 – 2013г” с водещ партньор Община Генерал Тошево,
област Добрич.
2.
Определя за нуждинте нуждите по проекта да се ползва дворно място с
площ 90 320 кв.м – урегулиран поземлен имот №І в кв.11 по подробния устройствен
план на с.Люляково, община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ имот
частна общинска собственост по АОС №2097/25.05.2006г., вп. под №85, том ІІІ, вх.рег.
№1937/13.04.2009г. в Службата по вписвания при ГТРС.
3.
Упълномощава Димитър Михайлов Петров - кмет на община Генерал
Тошево:
Да подпише споразумение с партньорите;
Да гарантира собствен принос на общината като партньор по проекта
съгласно изискванията на програмата (до 2.46% от стойността на бюджета на
партньора);
Да гарантира осигуряването на временно предостяване на средства за
реализация на проекта в периода на междинните плащания, които подлежат на
възстановяване съгласно бюджета на проекта;
4.
Упълномощава Йордан Бахов да представлява общината в управленския
екип по проекта;
5.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши
последващите съгласно Закона действия.
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ
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ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ № 4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРОВЕДЕНО НА 29 април 2009 г.
ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 2. Докладна записка от Димитър Михайлов – кмет
на община Генерал Тошево, относно извършване на служебна промяна в картата на
възстановената собственост на основание чл.2, ал.3 от Наредба №49 от 05.11.2004
година и трансформация на имот ПОС в ЧОС по реда на ЗОС.
На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, при поименно гласуване от общо 12
гласували с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският съвет
взе следното
РЕШЕНИЕ №4–2
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.24
ал.3 от Наредба № 49 от 05.11.2004 год. на МЗГ Общинският съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
І. Да се извърши промяна в картата на възстановената собственост по
отношение на следния поземлен имот:
имот №073001 земеделска земя, седма категория, с площ 0.312дка, с начин на
трайно ползване (НТП) „пасище, мера”, публична общинска собственост (ПОС)
съгласно АОС №3104/15.04.2009г., вп. под №112, том ІІІ, вх.рег. №1996/16.04.2009г. по
описа на Службата по вписвания (СВ) при ГТРС,
поради въведена грешка в начина на трайното му ползване, а именно: от
„пасище,мера” в „др.с.с.територия”.
ІІ. Трансформира от публична в частна общинска собственост следната
земеделска земя:
имот №073001 земеделска земя, седма категория, с площ 0.312дка, с начин на
трайно ползване (НТП) „пасище, мера”, публична общинска собственост (ПОС)
съгласно АОС №3104/15.04.2009г., вп. под №112, том ІІІ, вх.рег. №1996/16.04.2009г. по
описа на Службата по вписвания (СВ) при ГТРС, поради извършената служебна
промяна в картата на възстановената собственост.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да изготви възлагателно
писмо до ОбС”З” гр.Ген.Тошево за извършване на служебна промяна, съобразно чл.24
ал.3 от Наредба №49 от 05.11.2004 год. на МЗГ и извърши последващите действия на
основание ЗОС във връзка с трансформацията от ПОС в ЧОС на посочения имот .
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ № 4 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРОВЕДЕНО НА 29 април 2009 г.
ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 3. Докладна записка от Димитър Михайлов – кмет
на община Генерал Тошево, относно даване на съгласие от кмета на общината да
авалира запис на заповед.
На основание чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, при поименно гласуване от общо 12
гласували с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският съвет
взе следното
РЕШЕНИЕ №4–3
1. Общински съвет Генерал Тошево на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,
дава съгласие Кмета на Община Генерал Тошево да авалира запис на заповед за
гарантиране на безлихвен заем, за който СНЦ „Управление на отпадъците – регион
Добрич” е кандидатствал пред ПУДОС, в размер на 598 500 лева за финансиране на
дейностите по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за
изготвяне на работен проект, на заявление за издаване на комплексно разрешително и
документации за възлагане на обществени поръчки за избор на строител и доставчик за
строителство на инвестиционните проекти на 1) Регионално депо за отпадъци – Стожер
и Претоварна станция за отпадъци в Тервел и 2) Закриване на общинските депа в
Балчик, Богдан-старо депо на град Добрич, Генерал Тошево Каварна, Крушари, Никола
Козлево, Тервел и Шабла, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за
строителство за строителни и инжинерни обекти, проектирани от Възложителя или
неговия представител Проектанта (Червена книга) или еквивал. Договорни условия.”
2. Авалирането
да бъде направено на солидарен принцип съобразно
процентното участие на Община Генерал Тошево в СНЦ „Управление на отпадъците –
регион Добрич”.
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