*____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА І.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Утвърждаване на Стратегия за развитие на културата в община Генерал Тошево
за периода 2009-2013 година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-1
На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА Общинският съвет РЕШИ:
Утвърждава Стратегия за развитие на културата в община Генерал Тошево за периода
2009 – 2013 година. Стратегията влиза в сила от датата на утвърждаването и.
Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община Генерал Тошево.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

___________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Покана от „МБАЛ – Добрич” АД за общо събрание на акционерите
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-2
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10, т. 2 от Наредбата за упражняване правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
І. Общото събрание на акционерите:
1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 година.
2. Одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година, заверен от дипломиран
експерт-счетоводител.
3. Приема консолидирания доклад за дейността за 2008 година.
4. Приема консолидирания годишен финансов отчет за 2008 година, заверен от дипломиран
експерт-счетоводител.
5. Взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година, съобразно
постъпило предложение.
6. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008
година.
7. Избира и назначава и назначава предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за
2009 година
8. Приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
9. Приема предложената промяна в капитала на дружеството.
10. Приема предложената промяна в Устава на дружеството.
11. Избира за представители на Община Генерал Тошево в Общото събрание на “МБАЛ –
Добрич” АД гр.Добрич Спас Георгиев Костадинов – председател на ПК по СДЗ при Общински съвет
Генерал Тошево.
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево делегира права и задължава Кмета на Община Генерал
Тошево да упълномощи горепосоченото лице.
Общински съвет Генерал Тошево, възлага на Кмета на Община последващи законови действия,
както и възлага на представителят на Община Генерал Тошево да гласува на Общото събрание на
акционерите съгласно настоящето решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Относно разпореждане с имот по реда на ЗОС в с.Пчеларово.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-3
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с молба
вх.№АО-16-574/22.01.2009г. от „КРЕС 2007” ЕООД, ЕИК 148129222, представлявано от
Кристина Желева Божкова – Натова, ЕГН 7103265571 от гр.Варна, Общински съвет Генерал
Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно място с
площ от 1845кв.м /Хиляда осемстотин четиридесет и пет квадратни метра/, съставляващо по
кадастрална основа общински имот - 0.4584 ид.ч., урегулирано в съсобственост с имот, включен
в УПИ №ІХ-310 /девети за имот с планоснимачен номер триста и десети/, целият УПИ с площ
от 4 205кв.м /четири хиляди двеста и пет квадратни метра/ в кв.23 /двадесет и трети/, по ПУП на
с.Пчеларово, община Генерал Тошево, област Добрич, като се удовлетвори молбата на „КРЕС
2007” ЕООД, да изкупи частта на Общината с площ от 1845кв.м /Хиляда осемстотин
четиридесет и пет квадратни метра/ – частна общинска собственост, съгласно АОС
№3068/18.03.2009г., вп. под №156, том ІІ, вх.рег. №1489/20.03.2009г. по описа на СВ при ГТРС,
при пазарна цена 5132,94лв. /Пет хиляди сто тридесет и два лева и деветдесет и четири ст./ с
включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 4206,60лв. „КРЕС 2007” ЕООД притежава
2180кв.м /Две хиляди сто и осемдесет квадратни метра/ - 0,5416 ид.ч. от горепосочения УПИ
съгласно нотариален акт №116, том ХІ, дело 2250/2008г. по описа СВ при ГТРС.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за покупко-продажба.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО____________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Разпореждане с имот - ЧОС по реда на ЗОС в с.Къпиново
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-4
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1, от ЗОС Общински съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
Дава съгласие да се продаде притежаваната от Община Генерал Тошево част от недвижим
имот със статут на съсобственост с «Български пощи» ЕАД гр.София – ТП гр.Добрич и «БТК» АД
гр.София, от който: първи етаж от масивна двуетажна сграда (бивше училище) със застроена площ 270
(двеста и седемдесет) кв.м ведно с 58.1026% ид.част от общите части на сградата, масивна сграда (бивш
физкултурен салон) със застроена площ 156 (сто петдесет и шест) кв.м (пристроена част към
двуетажната сграда) и дворно място с площ 3 196кв.м, представляващо 58.1026% ид.част от урегулиран
поземлен имот №І целият с площ от 5 500 (пет хиляди и петстотин) кв.м, в кв.26 по плана на с.Капиново,
община Ген.Тошево, област Добрич, е частна общинска собственост съгласно АОС 479/05.02.2002г., вп.
под №188, том VІІІ, вх.рег.№3100/12.09.2007г. при ГТРС.
«Български пощи» ЕАД гр.София – ТП гр.Добрич, пл.»Свобода» №7, притежава 57кв.м от
втори етаж, обща ЗП 230кв.м и 17.2434 % ид.част от общите части от общите части на сградата съгласно
АДС №1347/16.01.2001г. и
«БТК» АД гр.София - 1606, бул.»Тотлебен» №8, БУЛСТАТ 831642181, притежава 81кв.м от
втори етаж, обща ЗП 230кв.м и 24.6543 % ид.част от общите части от общите части на сградата и
правото на строеж съгласно АДС №737/24.03.1998г.
На съсобствениците е предложено да изкупят общинската част, за което от «Български пощи»
ЕАД Общината има техният мълчалив отказ, а от «БТК» АД има писмен отказ за изкупуване на
общинската част съгласно писмо с №ПО-09-01/17.02.2009г. Спазени са условията на чл.33 от Закона за
собствеността.
Разпореждането да се извърши чрез продажба на частта на Общината чрез публичен търг.
Общинският съвет одобрява началната тръжна цена в размер на 25 518.65лв. Данъчната оценка е в
размер на 14 923.20лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно закона
действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Продажба на имоти в общината.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-5
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 ЗОС Общински съвет
Генерал Тошево РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ за продажба следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
№
по
ред

Местонахождение
на имота,
УПИ №…., кв…..

1. с.Писарово - кв.28
УПИ №ХІ-178

УПИ №ХІІ-178

2. с.Бежаново –
кв.28
УПИ №ХV-общ

УПИ №V-общ
УПИ №ІV-общ
УПИ №ХІ-общ

Дворно
място
кв.м

АОС №…, вп. под №….,
том …, ……….г.

Данъчна
оценка
лв.

Начална
тръжна
цена
лв.

1270 №3016/27.01.2009г., вп. под
№103, том І,
вх.р.№467/04.02.2009г.
1270 №3017/27.01.2009г., вп. под
№102, том І,
вх.р.№466/04.02.2009г.

2651.80

2667.00

2651.80

2667.00

1420 №2962/25.11.2008г., вп. под
№79, том ХІ,
вх.р.№6608/28.11.2008г.
1310 №2964/25.11.2008г., вп. под
№76, том ХІ, 28.11.2008г.
1560 №2963/25.11.2008г., вп. под
№77, том ХІ, 28.11.2008г.
1010 №3101/08.04.2009г., вп. под
№76, том ІІІ,10.04.2009г.

2965,00

3230,50

2735,30

2980,25

3257,30

3549,00

2108.90

2121.00

кв.26
УПИ №V-43
УПИ №ІV-43
УПИ №ІІ-46
УПИ №І-45
кв.12 – УПИ №ХІІ
кв.13А
УПИ №ХХІІІ-161
УПИ №ХХІІ-161
УПИ №ХІV-161
кв.13
УПИ №ХVІІ-общ
УПИ №VІ-общ
кв.9
УПИ №ХХІІІ-общ
3.
с.Ал.Стамболийски
кв.30А
УПИ №VІІ-133
УПИ №VІІІ-133
УПИ №ІХ-133
УПИ №ХІІ-133
4.
с.Конаре
кв.21 –
УПИ №V-51
кв.11
- УПИ №VІ

1200 №2954/20.11.2008г., вп. под
№87, том ХІ, 28.11.2008г.
1440 №2953/20.11.2008г., вп. под
№88, том ХІ, 28.11.2008г.
1700 №2952/20.11.2008г., вп под
№89, том ХІ, 28.11.2008г.
1800 №2951/20.11.2008г., вп. под
№90, том ХІ, 28.11.2008г.
1100 №3102/08.04.2009г., вп. под
№75, том ІІІ,10.04.2009г.

2505,60

2730,00

3006,70

3276,00

3549,60

3867,50

3758,40

4095,00

2296.80

2310.00

750 №2961/25.11.2008г., вп. под
№81, том ХІ, 28.11.2008г.
900 №2960/25.11.2008г., вп. под
№80, том ХІ, 28.11.2008г.
840 №2959/25.11.2008г., вп. под
№83, том ХІ, 28.11.2008г.

1566,00

1706,25

1879,20

2047,50

1753,90

1911,00

1160 №2958/24.11.2008г., вп. под
№82, том ХІ, 28.11.2008г.
1250 №2957/24.11.2008г., вп. под
№85, том ХІ, /28.11.2008г.

2422,10

2639,00

2610,00

2843,75

1200 №2956/24.11.2008г., вп. под
№84, том ХІ, 28.11.2008г.

2505,00

2730,00

1330 №3030/05.02.2009г., вп. под
№27, том ІІ, 04.03.2009г.
1330 №3031/05.02.2009г., вп. под
№25, том ІІ, 04.03.2009г.
1210 №3032/05.02.2009г., вп. под
№24, том ІІ, 04.03.2009г.
1330 №3033/05.02.2009г., вп. под
№23, том ІІ, 04.03.2009г.

2777,00

2793,00

2777,00

2793,00

2526,50

2541,00

2777,00

2793,00

1000 №3100/08.04.2009г., вп. под
№77, том ІІІ,10.04.2009г.

2088.00

2400.00

1950 №2984/05.12.2008г., вп. под
№172, том ХV, 11.12.2008г.

4071.60

4680.00

Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг при начална тръжна цена пазарната цена, определена от оценител на имоти. На основание чл.41, ал.2 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет одобрява предложените начални тръжни цени,
които не са по-ниски от данъчните видно от таблицата.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договорите за покупко-продажба.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Извършване на служебни промяни в картата на възстановената собственост на
основание чл.24, ал.3 от Наредба №49 от 05.11.2004 година и трансформация на имоти ПОС в
ЧОС по реда на ЗОС.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-6
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 Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Да се извърши промяна в картата на възстановената собственост по отношение на
следните недвижими имоти:
1. имот №168016 по картата на възстановената собственост (КВС) на землище Ген.
Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска земя трета категория с площ 6.841дка, с начин на трайно
ползване (НТП) „пасище с храсти”, публична общинска собственост (ПОС) съгласно АОС
№1249/26.10.2004г., вп. под №183, том Х, вх.рег. №5437/27.12.2004г. по описа на Службата по
вписвания (СВ) при ГТРС;
2. имот №168017 по КВС на землище Ген. Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска
земя трета категория с площ 3.910дка, с НТП „пасище с храсти”, ПОС съгласно АОС
№1279/26.10.2004г., вп. под №177, том Х, вх.рег. №5431/27.12.2004г. по описа на СВ при ГТРС;
3. имот №261002 по КВС на землище Ген. Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска
земя трета категория с площ 11.503дка, с НТП „пасище, мера”, ПОС съгласно АОС
№1783/14.09.2005г., вп. под №21, том Х, вх.рег. №4708/16.09.2005г. по описа на СВ при ГТРС;
4. имот №261003 по КВС на землище Ген. Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска
земя трета категория с площ 15.308дка, с НТП „пасище, мера”, ПОС съгласно АОС
№1784/14.09.2005г., вп. под №22, том Х, вх.рег. №4709/16.09.2005г. по описа на СВ при ГТРС
поради въведена грешка в начина на трайното им ползване, а именно: от „пасище с
храсти” и „пасище,мера” в „др.с.с.територия”.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Извършване на служебни промяни в картата на възстановената собственост на
основание чл.24, ал.3 от Наредба №49 от 05.11.2004 година и трансформация на имоти ПОС в
ЧОС по реда на ЗОС.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-7
Трансформира от публична в частна общинска собственост следните земеделски земи:
1. имот №168016 по картата на възстановената собственост (КВС) на землище Ген.
Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска земя трета категория с площ 6.841дка, с начин на трайно
ползване (НТП) „пасище с храсти”, публична общинска собственост (ПОС) съгласно АОС
№1249/26.10.2004г., вп. под №183, том Х, вх.рег. №5437/27.12.2004г. по описа на Службата по
вписвания (СВ) при ГТРС;
2. имот №168017 по КВС на землище Ген. Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска
земя трета категория с площ 3.910дка, с НТП „пасище с храсти”, ПОС съгласно АОС
№1279/26.10.2004г., вп. под №177, том Х, вх.рег. №5431/27.12.2004г. по описа на СВ при ГТРС;
3. имот №261002 по КВС на землище Ген. Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска
земя трета категория с площ 11.503дка, с НТП „пасище, мера”, ПОС съгласно АОС
№1783/14.09.2005г., вп. под №21, том Х, вх.рег. №4708/16.09.2005г. по описа на СВ при ГТРС;
4. имот №261003 по КВС на землище Ген. Тошево, ЕКАТТЕ 14711, земеделска
земя трета категория с площ 15.308дка, с НТП „пасище, мера”, ПОС съгласно АОС
№1784/14.09.2005г., вп. под №22, том Х, вх.рег. №4709/16.09.2005г. по описа на 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 посочените имоти .
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година

ПО ТОЧКА ІІІ.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Даване име на улица в регулационен план на с.Пчеларово.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 5-8
На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Улица в регулационен план на с.Пчеларово О.К.10-О.К.6-О.К.8-О.К.6-О.К.5-О.К.4-О.К.3О.К.2-О.К.1-О.К.25 се именува улица „Двадесет и пета”.
ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Определяне на началните наемни цени за земеделски земи от ОПФ на община
Генерал Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-9
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане със земи от ОПФ, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Определя начални конкурсни цени за ползване на земеделски земи от ОПФ, както
следва:

НАЕМНИ Ц Е Н И
Категория
Ср.бонитетен бал
Културен вид

Цена

1.Ниви
2.Тр.насаждения
3.Ливади
4.Мери и
пасища

Лв/дка
Лв/дка
Лв/дка
Лв/дка

І
95
39,9
55,86
15,96
5,59

ІІ
85
35,7
49,98
14,28
5,00

ІІІ
75
31,5
44,10
12,6
4,41

ІV
65
27,3
38,22
10,92
3,82

лв/дка
V
55
23,1
32,34
9,24
3,23

VІ
45
18,9
26,46
7,56
2,65

VІІ
35
14,7
20,58
5,88
2,06

VІІІ
25
10,5
14,7
4,20
1,47

ІХ
15
6,3
8,82
2,52
0,88

Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

Х
5
2,1
2,94
0,84
0,29

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Изменения на актуализираната Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-10
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Отлага разглеждането на измененията на актуализираната Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за следващото заседание на
общински съвет.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Заповед на областния управител на област Добрич за ново обсъждане на
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009
година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-11
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА чл.6, ал.5 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Генерал Тошево и чл.8, ал.9 от ЗОС Общинският съвет Генерал
Тошево РЕШИ:
Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2009г.
Неразделна част от решението са Допълнения в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2009г.
Допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2009г.
Учредяване право на ползване
№

Имот

Площ
кв.м

Описание

1 375

Дворно място – за пчелини

1 190

Дворно място – за пчелини

1.400

За пчелини

гр.Генерал Тошево, кв.Пастир
1.

кв.3 - УПИ VІ-17, ул. „Волга”
с.Росен

2.

кв.5 - УПИ ІІІ
с.Пленимир – зем.земя

1.
Част от ПИ №018007, ІІІ категория,
НТП „др.с.ст. територия”

Очаквани приходи от ПП (към наем земя): 82 лв.
Имоти, които ще бъдат отдадени под наем (към наем земя)
№

Имот

Площ
дка

Предназначение

1.000

За пчелини

2.000

За пчелини

2.500

За пчелини

с.Пленимир – зем.земя
1.
Част от ПИ №018039, ІІ категория,
НТП „пасище, мера”

гр.Ген.Тошево– зем.земя
4.
Част от ПИ №000120, ІІІ категория,
НТП „др.с.ст. територия”
с.Градини– зем.земя
5.
Част от ПИ №049001, ІІІ категория,
НТП „лозе”

Очаквани приходи от отдаване под наем на земя: 79лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.2.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно:
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-12
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 12 от ЗМСМА Общинският съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
Приема допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2009г. и списъка на имотите за продажба чрез публичен търг със
следния имот – частна общинска собственост:
Имот №073001 – зем.земя, VІІ кат., НТП „др.с.с.територия” в землище с.Красен при
начална тръжна цена 108.00лв., данъчната оценка е 5.90лв.. Имотът е частна общинска
събственост съгласно АОС №3118/21.05.2009г., вп.под № №98, том ІV, 21.05.2009г. в СВ при
ГТРС.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Заповед на областния управител на област Добрич за ново обсъждане на
Решение № 3-15/24.03.2009 година.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-13
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.23а. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане
с имотите – общинска собственост за 2009г., Общинският съвет гр.Генерал Тошево РЕШИ:
1. Да се учреди възмездно право на ползване за срок от пет години на
Пеньо Радев Пенев, ЕГН 3801277904 от град Генерал Тошево, собственик на 30 пчелни
семейства, върху 1.375 /един декар и триста седемдесет и пет квадрата/ - дворно място,
представляващо УПИ VI-17, кв. 3, по плана на кв.Пастир, град Генерал Тошево – частна
общинска собственост (ЧОС) съгласно АОС №3074/24.03.2009г., вп. под №187, том ІІ,
25.03.2009г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена със Заповед
№РД-08-186/09.03.2009г. в изпълнение на Решение № 2-15/28.02.2006 г. на Общински съвет
Генерал Тошево;
2. Да се отдаде под наем за срок от пет години на Златинка Керанова
Георгиева, ЕГН 6902238115, с. Пленимир, собственик на 32 пчелни семейства, върху 1 /един/
дка част от общински ПИ № 018039, целият с площ 17.833дка, местност „До селото”, начин
на трайно ползване „мера, пасище”, кат. II, - публична общинска собственост съгласно АОС
№3078/25.03.2009г., вп. под №4, том ІІІ, 30.03.2009г. в СВ при ГТРС, при заплащане на
базисна наемна цена определена с Решение № 7-22/01.07.2008 г. на Общински съвет Генерал
Тошево и актуализирана с индекса на инфлация към датата на сключване на договора;
3. Да се учреди възмездно право на ползване за срок от пет години на
Христо Пенчев Иванов, ЕГН 5902107941, с. Пленимир, собственик на 35 пчелни семейства,
върху 0.600 /шестотин квадратни метра/ част от общински ПИ № 018007 – целият с площ
21.277дка, по начин на трайно ползване „др.с.ст.територия”, кат. III, - ЧОС съгласно АОС
№3067/18.03.2009г., вп. под №6, том ІІІ, 30.03.2009г. в СВ при ГТРС, при заплащане на
базисна наемна цена определена с Решение № 7-22/01.07.2008 г. на Общински съвет Генерал
Тошево и актуализирана с индекса на инфлация към датата на сключване на договора;

4. Да се учреди възмездно право на ползване за срок от пет години на
Димитър Георгиев Плугаров, ЕГН 4804067924, с. Пленимир, собственик на 20 пчелни
семейства, върху 0.800/осемстотин квадратни метра/ от ПИ № 018007, по начин на трайно
ползване „др.с.ст.територия”, кат. III, - ЧОС съгласно АОС №3067/18.03.2009г., вп. под №6,
том ІІІ, 30.03.2009г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена с
Решение № 7-22/01.07.2008 г. на Общински съвет Генерал Тошево и актуализирана с индекса
на инфлация към датата на сключване на договора;
5. Да се отдаде под наем за срок от една година на Стоян Василев Стоев,
ЕГН 4607138120, гр. Генерал Тошево, собственик на 70 пчелни семейства, върху 2.000/два
декара/ част от общински ПИ № 000120 целият с площ от 8.783дка, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
в землището на град Генерал Тошево – ЧОС съгласно АОС №2276/28.11.2006г., вп. под №42,
том ХІІІ, 05.12.2006г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена с
Решение № 7-22/01.07.2008 г. на Общински съвет Генерал Тошево и актуализирана с индекса
на инфлация към датата на сключване на договора;
6. Да се отдаде под наем за срок от една година на Стойчо Димитров
Стойчев, ЕГН6510317964, с. Градини, собственик на 60 пчелни семейства, върху 2.500/два
декара и петстотин квадратни метра част от ПИ № 049001 целият с площ 115.233дка, III кат.,
лозя-земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Градини, частна общинска собственост
(ЧОС) съгласно АОС №1675/27.07.2005г., вп. под №110, том VІІІ, 29.07.2005г. в СВ при
ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена с Решение № 7-22/01.07.2008 г. на
Общински съвет Генерал Тошево и актуализирана с индекса на инфлация към датата на
сключване на договора;
7. Да се учреди възмездно право на ползване за срок от пет години на
Милена Димитрова Русева, ЕГН 7502168036, гр. Генерал Тошево, собственик на 100 пчелни
семейства, върху 1.190/един декар и сто и деветдесет квадратни метра / - празно дворно
място, представляващо УПИ III ,кв.5 в с. Росен, - ЧОС съгласно АОС №3075/24.03.2009г., вп.
под №186, том ІІ, 25.03.2009г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена
определена с Решение № 7-22/01.07.2008 г. на Общински съвет Генерал Тошево и
актуализирана с индекса на инфлация към датата на сключване на договора.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО______________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Утвърждаване на финансови средства за подпомагане на абитуриенти в
затруднено социално и материално семейно положение от ПГЗ „Т.Рачински”, гр.Генерал
Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-14
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА да бъде отпусната еднократна финансова
помощ, както следва:
- по 150 / Сто и петдесет/ лева на:
1.
Семра Мехмедова Раифова
2.
Калоян Тодоров Минчев – ученици в ПГЗ “Т.Рачински”
Средствата да се осигурят от Общинския бюджет, дейност 2122, параграф 4214.
Възлага на Кмета на Община Генерал Тошево изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО___________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Изплащане на транспортните разноски на работещите в училищата и детските
градини на територията на община Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-15
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.36 ал.1, т.5 от ЗНП, чл.30 ал.1,т.2 и ал.2 от
ПМС №27 /09.02.2009 г., Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Утвърждава поемането на пътните разноски на работещите в училищата и детските
градини със специалност и квалификация, за която няма кандидат от съответното населено
място, в процент от стойността на абонаментните карти, билети и други платежни документи,
съобразно намалението, осигурено от превозвачите, както следва:
ОУ “Христо смирненски”, гр.Генерал Тошево
1. Петьо Динев Петков – музикален педагог/фанфарни инструменти – 90%
2. Златка Георгиева Петкова – педагог – 90%
ОУ “Йордан Йовков”, с.Красен
1. Тодорка Стоянова Стефанова – възпитател ПЕОО – 50%

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

___________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Поемането на пътни разноски на Зинаида Василева.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-16
На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Не удовлетворява молбата на Мариана Иванова Едрева – директор на СОУ
„Н.Й.Вапцаров” , относно поемането на пътни разноски на Зинаида Василева.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 11 „за”, 0 „против”, 5 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО____________
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Актуализиране на такси за ползване на ученическо общежитие.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-17
На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци,
такси и цени на услуги на територията на община Генерал Тошево както следва:
1. Ученици, ползващи общежитие, заплащат месечна такса в размер на 15.00 лева.
- ако две и повече деца от едно семейство ползват общежитие, второто дете
заплаща такса от 5.00 лева, а третото и следващите се освобождават от такса.
- от месечна такса се освобождават пълни сираци и полусираци
2. С мотивирано предложение на педагогическия съвет на УО, от заплащанена такса се
освобождават ученици, чиито родители са трайно безработни или по други причини не са в
състояние да полагат грижи за децата си.
3. За ползване на ученическото общежитие от лица, определени със заповед на кмета на
общината се заплащат такси в размер на 7 лева за възрастни и 6 лева за деца, а при
необходимост от продължително ползване на базата, цените се договарят между ОбА и
ползващата институция.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 12 „за”, 0 „против”, 4 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Отпускане на средства за закупуването на книгата „90 години футбол в
Добрич”на Илия Кишишев.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-18
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет град Генерал Тошево дава
съгласие за отпускане на средства в размер на 300 /триста/ лева, необходими за закупуване на
12 екземпляра от книгата ” 90 години футбол в Добрич” при единична цена 25 /двадесет и пет/
лева.
Сумата да бъде осигурена от средства по Бюджет 2009, дейност 2759, параграф 1098.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 14 „за”, 0 „против”, 2 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Отпускане на средства за откупуването на 6 /шест/ тома избрани творби на
Йордан Йовков.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-19
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет град Генерал
Тошево дава съгласие за предоставяне на средства в размер на 10 000 /десет хиляди/
лева, необходими за откупуването на 100 комплекта от шесттомното издание с избрани
творби на Йордан Йовков, издадени от Издателство “Захари Стоянов”.
Средствата да бъдат осигурени от приватизацията по Бюджет 2009.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО________________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Отчет и анализ за дейността на “МБАЛ – Б.Л” ЕООД гр.Ген.Тошево за
2008 година.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-20
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 и анализа за 2008г. за дейността на “МБАЛ – Б.Л” ЕООД
гр.Ген.Тошево.
2. Загубата от дейността за 2008 година да се покрие от печалбата на дружеството
от 2009 година.
3. Освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р Е.Стойчовски,
управител на “МБАЛ – Б.Л” ЕООД гр.Ген.Тошево за 2008 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 9 „за”, 2 „против”, 5 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Отчет за дейността на“Медицински център І ГТ” ЕООД град Генерал
Тошево за 2008 година.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-21
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 2008г. за дейността на “Медицински център І ГТ” ЕООД град
Генерал Тошево.
2. Предлага реализираната печалба от дейността за 2008 година да се отнесе за
покриване на загуби от минали години.
3. Освобождава от отговорност управителя на дружеството Д-р Живка Нанева за
2008 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Разходите за командировки на управителя на “МБАЛ – Б.Л” гр.Ген.Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-22
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Утвърждава разходите за командировка на управителя на “МБАЛ – Б.Л”
гр.Ген.Тошево за първото тримесечие на 2009г. в размер на 60,20 лв.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Разходите за командировка на Кмета на общината.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-23
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Утвърждава разходите за командировка на Кмета на Община Ген.Тошево за първото
тримесечие на 2009г. в размер на 1047,42 лв.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКАV.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Разходите за командировка на Председателя на Общински съвет Генерал
Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-24
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Утвърждава разходите за командировка на Председателя на Общински съвет Генерал
Тошево за първото тримесечие на 2009г. в размер на 335,70 лв.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Отпускането на средства за лечение на Гергана Ивелинова Георгиева от
гр.Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-25
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за отпускането на средства в размер на 500 лв /петстотин/ лева за
лечението на Гергана Ивелинова Георгиева от град Генерал Тошево.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 16 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_______________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.05.2009 година
ПО ТОЧКА V.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Подпомагане с парична помощ Галина Сидерова Кузманова от гр.Генерал
Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:
РЕШЕНИЕ № 5-26
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за отпускането на финансова помощ в размер на 500 лв /петстотин/ лева на
Галина Сидерова Кузманова от град Генерал Тошево.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
А.Петрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

