____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА І.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна от д-р Ж.Нанева управител на “МЦ 1 Ген.Тошево, относно разкриване
на акредитационна процедура.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-1
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на чл.24 и чл.25
от Наредба №18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения, Общинският съвет РЕШИ:
Дава съгласие за откриване на акредитационна процедура.
Утвърждава комисия по самооценяване в състав:
Председател: д-р Живка Нанева – управител на дружеството
Членове:
д-р Иван Тодоров
– специалист АГ
д-р Васил Цветанов
– специалист невролог
Йордан Бахов
- зам.кмет на Община Генерал Тошево
Елка Добрева
- мед. Сестра
Мариян Маринов
- гл. счетоводител
Спас Костадинов
- Председател на постоянната комисия по
социална дейност и здравеопазване при Общински съвет Генерал Тошево
ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 16 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно управление на
общинска собственост – с.Кардам.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-2
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА 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
Генерал Тошево РЕШИ:
Да се отдаде под наем за срок от пет години на Иванка Василева Георгиева, с.Кардам,
ул.»Марица» №26, собственик на 66 пчелни семейства, върху 3 /три/ дка част от общински ПИ
№ 000152, целият с площ 15.480дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, кат. IV, по
КВС на землище с.Кардам, ЕКАТТЕ 36467, - публична общинска собственост съгласно АОС
№852/26.05.2004г., вп. под №96, том ІV, 08.06.2004г. 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 настоящото
решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 16 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината,относно допълнение на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009
година.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-3
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.5 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет гр.Генерал Тошево и чл.8, ал.9 от ЗОС Общинският съвет
РЕШИ:
Приема 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.
Продажба
№
Имот
Площ
Описание
кв.м
гр.Ген.Тошево, кв.Пастир
1.

кв.17 - УПИ №ХХV

675 Смесено предназначение

2.

кв.6 - УПИ №ІV-44

1 460 Смесено предназначение

с.Присад
3.

кв.3 - УПИ №ІІ

840 Смесено предназначение

с.Конаре
4.

кв.10 - УПИ №ІІІ-41

1 220 Смесено предназначение

с.Пчеларово
5.

кв.35

13 270 Смесено предназначение

Очаквани приходи от продажба на имоти:
Прекратяване на съсобственост
№
Имот

59 215 лв.

Площ
кв.м

Описание

с.Преселенци
1.

кв.38 - УПИ №ІІ-286

907 Стопанско предназначение

2.

кв.38 – УПИ №ІІІ-287

630 Стопанско предназначение

с.Зограф
3.

кв.1 – УПИ №ХVІІІ-120

1 355 Стопанско предназначение

с.Сираково
4.

ПИ в околовр.полигон

1 076 Стопанско предназначение

с.Пчеларово – кв.21
5.

УПИ №ХІV

1074 Стопанско предназначение

6.

УПИ №ХVІІІ

920 Стопанско предназначение

7.

УПИ №ХХV

920 Стопанско предназначение

Очаквани приходи от прекратяване на съсобственост 16 400 лв.

Имоти, които ще бъдат отдадени под наем (към наем земя)
№

Имот

Площ
дка

Предназначение

с.Кардам – зем.земя
1.

Част от ПИ №000152, ІV категория,
НТП „пасище, мера”

3.000 За пчелини

Очаквани приходи от отдаване под наем на земя: 12лв.

ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно
допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2009 година с имот в с.Житен.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-4
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
Отлага разглеждането на докладната записка от Д.Михайлов – кмет на общината,
относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2009 година с имот в с.Житен за следващото заседание на
Общински съвет Генерал Тошево.

ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 16 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно продажба на
имоти в общината.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-5
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.

кв.м

Данъчна
оценка
лв.

Начална
тръжна
цена
лв.

Гр.Ген.Тошево,
кв.Пастир
кв.6 - УПИ №ІV-44

2.
кв.17 - УПИ №ХХV

3.

Дворно АОС №…, вп. под №….,
място том …, ……….г.

1460 №407/23.04.2001г., вп. под
№18, том ІІІ, 29.04.2004г.

6605.00

7884.00

№3110/15.05.2009г., вп. под
675 №59, том ІV, 19.05.2009г.

3641.60

3645.00

№2719/14.12.2007г., вп. под
840 №163, том ХІІ, 17.12.2007г.

1753.90

1764.00

с.Присад – кв.3
УПИ №ІІ

№3122/05.06.2009г., вп. под

4. с.Конаре

№173, том ІV, 08.06.2009г.

кв.10 - УПИ №ІІІ-41

1220

2928.00

27707.80

42994,80

№3121/04.06.2009г., вп. под
№174, том ІV, 08.06.2009г.

5. с.Пчеларово
кв.35

2547,40

13 270

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 изпълнението на настоящото решение и
сключи договорите за покупко-продажба.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината,относно разпореждане с
имот - ЧОС по реда на ЗОС в с.Преселенци.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-6
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 „БМП ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр.София, община Столична, район Средец, бул.”Цар Освободител” №29, ЕИК 131119473,
представлявано от Мартин Пламенов Борисов, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно място с
площ от 2 100 /Две хиляди и сто/ кв.м, съставляващо урегулиран поземлен имот №ІІІ-287 (трети
за имот с планоснимачен № двеста осемдесет и седем) в кв.38 (тридесет и осми) по плана на
с.Преселенци, община Ген.Тошево, област Добрич, от което 630 (шестстотин и тридесет) кв.м –
частна общинска собственост за 0.3000 ид.части, като се удовлетвори искането на „БМП ГРУП”
ЕООД гр.София, да изкупят частта на Общината, която е с площ 630кв.м – частна общинска
собственост съгласно АОС №3112/16.05.2009г., вп. под №61, том ІV, вх.рег.№2318/19.05.2009г.
в СВ при ГТРС, при цена 1 530.14лв. с дължим ДДС в размер на 306.03лв. Пазарната оценка е
изготвена на 21.05.2009г. от оценител на имоти. Данъчната оценка на общинския имот е
1 436.40лв. „БМП ГРУП” ЕООД притежава 1 470 /Хиляда четиристотин и седемдесет/ кв.м 0,7000 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно Договор за покупко-продажба, вп. под №156, том
ХІ, вх.рег.№4859/25.08.2008г. в СВ при ГТРС.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение
и сключи договор за покупко-продажба.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 16 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината,относно разпореждане с
имот - ЧОС по реда на ЗОС в с.Преселенци.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-7
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 „ДЕФКО” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София,
район Средец, бул.”Цар Освободител” №29, БУЛСТАТ 831400705, Общински съвет Генерал
Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно място
с площ от 10 110кв.м /Десет хиляди сто и десет квадратни метра/, съставляващо урегулиран
поземлен имот №ІІ-286 (втори за имот с планоснимачен № двеста осемдесет и шест) в кв.38
(тридесет и осми) по плана на с.Преселенци, община Ген.Тошево, област Добрич, от което 907
(деветстотин и седем) кв.м – частна общинска собственост за 0.0897 ид.части, като се
удовлетвори искането на „ДЕФКО” ООД гр.София, да изкупят частта на Общината, която е с
площ 907кв.м – частна общинска собственост съгласно АОС №3113/16.05.2009г., вп. под №60,
том ІV, вх.рег.№2317/19.05.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 2 202.92лв. с дължим ДДС в размер
на 440.58лв. Пазарната оценка е изготвена на 21.05.2009г. от оценител на имоти. Данъчната
оценка на общинския имот е 2068.00лв. „ДЕФКО” ООД притежава 9 203 /Девет хиляди двеста и
три/ кв.м - 0,9103 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно нотариален акт №101, том ІІ, дело
334/2004г. в СВ при ГТРС.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение
и сключи договор за покупко-продажба
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината,относно разпореждане с
имот - ЧОС по реда на ЗОС в с.Зограф.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-8
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с искане
вх.№АО-16-5057/21.05.2009г. от „АС” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Пчеларово,
община Ген.Тошево, област Добрич, ЕИК 124581967, управлявано и представлявано от Сашко
Георгиев Ставрев, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно място с
площ от 23 220 /Двадесет и три хиляди двеста и двадесет/ кв.м, съставляващо урегулиран
поземлен имот №ХVІІІ-120 (осемнадесети за имот с планоснимачен № сто и двадесет) в кв.1
(първи) по плана на с.Зограф, община Ген.Тошево, област Добрич, от което 1 355 (хиляда триста
петдесет и пет) кв.м – частна общинска собственост за 0.0584 ид.части, като се удовлетвори
искането на „АС” ЕООД с.Пчеларово, да изкупят частта на Общината, която е с площ 1 355кв.м –
частна общинска собственост съгласно АОС №3120/26.05.2009г., вп. под №133, том ІV,
вх.рег.№2519/01.06.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 2 289.41лв. с дължим ДДС в размер на
457.88лв. Пазарната оценка е изготвена на 05.06.2009г. от оценител на имоти. Данъчната оценка
на общинския имот е 2 263.40лв. „АС” ЕООД притежава 21 865 /Двадесет и една хиляди
осемстотин шестдесет и пет/ кв.м - 0,9416 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно Договор за
покупко-продажба, вп. под №7, том Х, вх.рег.№3933/16.06.2008г. в СВ при ГТРС, н.а. №157, том
VІІ, дело №1429/2004г. и н.а. №177, том VІ, дело №1268/2003г. по описа на СВ при ГТРС.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение и
сключи договор за покупко-продажба.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с
имот - ЧОС по реда на ЗОС в с.Сираково.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-9
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с искане
вх.№АБ-03-06-4601/13.05.2009г. от СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ДАКОВ, ЕГН 5803098120, от
с.Сираково, община Ген.Тошево, област Добрич, Общински съвет – гр.Ген. Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно място с
площ от 8 890 /Осем хиляди осемстотин и деветдесет/ кв.м, съставляващо поземлен имот /ПИ/ в
околовръстния полигон на с.Сираково, община Ген.Тошево, област Добрич при съседи: от двете
страни улица, общинска мера и поземлен имот на Еленка Иванова Иванова, от което 1 076
(хиляда седемдесет и шест) кв.м – частна общинска собственост за 0.1210 ид.части, като се
удовлетвори искането на СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ДАКОВ, да изкупи частта на Общината, която е с
площ 1 076кв.м – частна общинска собственост съгласно АОС №3119/26.05.2009г., вп. под №132,
том ІV, вх.рег.№2518/01.06.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 1 818.00лв. с дължим ДДС в размер
на 363.60лв. Пазарната оценка е изготвена на 05.06.2009г. от оценител на имоти. Данъчната
оценка на общинския имот е 1 647.60лв. СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ДАКОВ притежава 7 814 /Седем
хиляди осемстотин и четиринадесет/ кв.м - 0,8790 ид.ч. от горепосочения ПИ съгласно н.а. №16,
том ХІІІ, дело №2524/2005г. по описа на 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 - 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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с
имот - ЧОС по реда на ЗОС в с.Пчеларово
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-10
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с искане
вх.№АО-16-6487/19.06.2009г. от „ГЛОУБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ КАНСЪЛТИНГ” ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр.София, район Средец, ул.”Цар Иван Шишман” №8, вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175200158, представлявано от
едноличния собственик на капитала и управител Ивайло Емилов Тасков, ЕГН 7310208042, от
гр.Добрич, обл.Добрич, ул.”Ален мак” №11, Общински съвет – гр.Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху следните недвижими имоти 1. Дворно място с площ от 4 729 /Четири хиляди седемстотин двадесет и девет/ кв.м,
съставляващо урегулиран поземлен имот №ХІV (четиринадесети) (бивши УПИ №ІІ и №ІІІ, покъсно обединени в УПИ №ХІІІ) в кв.21 (двадесет и първи) по плана на с.Пчеларово, община
Ген.Тошево, област Добрич, от което 1 074 (хиляда седемдесет и четири) кв.м – частна общинска
собственост за 0.2271 ид.части, като се удовлетвори искането на „ГЛОУБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ
КАНСЪЛТИНГ” ЕООД, да изкупят частта на Общината, която е с площ
1 074кв.м – частна общинска собственост съгласно АОС №3125/17.06.2009г., вп. под №26,
том V, вх.рег.№2692/18.06.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 3 479.76.лв. с дължим ДДС в размер
на 695.95лв. Пазарната оценка е изготвена на 19.06.2009г. от оценител на имоти. Данъчната
оценка на общинския имот е 2 242.50.лв. „ГЛОУБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ КАНСЪЛТИНГ” ЕООД
притежава 3 655 /Три хиляди шестстотин петдесет и пет/ кв.м - 0,7729 ид.ч. от горепосочения
УПИ съгласно н.а. №167 от 05.06.2009г. по описа на СВ при ГТРС.
2. Дворно място с площ от 3 984 /Три хиляди деветстотин осемдесет и четири/
кв.м, съставляващо урегулиран поземлен имот №ХVІІІ (осемнадесети) (бивши УПИ №VІ и
№VІІІ в кв.36) в кв.21 (двадесет и първи) по плана на с.Пчеларово, община Ген.Тошево, област
Добрич, от което 920 (деветстотин и двадесет) кв.м – частна общинска собственост за 0.2309
ид.части, като се удовлетвори искането на „ГЛОУБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ КАНСЪЛТИНГ” ЕООД,
да изкупят частта на Общината, която е с площ 920кв.м – частна общинска собственост съгласно

АОС №3126/17.06.2009г., вп. под №23, том V, вх.рег.№2689/18.06.2009г. в СВ при ГТРС, при
цена 2 908.80лв. с дължим ДДС в размер на 581.96лв. Пазарната оценка е изготвена на
19.06.2009г. от оценител на имоти. Данъчната оценка на общинския имот е 1 921.лв. „ГЛОУБЪЛ
ФАЙНЕНШЪЛ КАНСЪЛТИНГ” ЕООД притежава 3 064 /Три хиляди шестдесет и четири/ кв.м 0,7691 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно н.а. №167 от 05.06.2009г. по описа на СВ при ГТРС.
3. Дворно място с площ от 3 920 /Три хиляди деветстотин и двадесет/ кв.м,
съставляващо урегулиран поземлен имот №ХХV (двадесет и пети) в кв.21 (двадесет и първи) по
плана на с.Пчеларово, община Ген.Тошево, област Добрич, от което 920 (деветстотин и двадесет)
кв.м – частна общинска собственост за 0.2347 ид.части, като се удовлетвори искането на
„ГЛОУБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ КАНСЪЛТИНГ” ЕООД, да изкупят частта на Общината, която е с
площ 920кв.м – частна общинска собственост съгласно АОС №3127/17.06.2009г., вп. под №24,
том V, вх.рег.№2690/18.06.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 2 908.80лв. с дължим ДДС в размер
на 581.96лв. Пазарната оценка е изготвена на 19.06.2009г. от оценител на имоти. Данъчната
оценка на общинския имот е 1 921.лв. „ГЛОУБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ КАНСЪЛТИНГ” ЕООД
притежава 3 000 /Три хиляди шестдесет и четири/ кв.м - 0,7653 ид.ч. от горепосочения УПИ
съгласно н.а. №167 от 05.06.2009г. по описа на СВ при ГТРС.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение и
сключи договор за покупко-продажба.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево,
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 № 6-11
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 – гр.Генерал Тошево РЕШИ:
Да се извърши промяна в картата на възстановената собственост по отношение на
следните недвижими имоти:
1. имот №036011 по КВС на землище с.Пчеларово, община Ген. Тошево,
ЕКАТТЕ 58832, земеделска земя трета категория с площ 99.617дка, с НТП „пасище, мера”,
ПОС съгласно АОС №1574/01.06.2005г., вп. под №167, том VІ, вх.рег. №3365/15.06.2005г. по
описа на СВ при ГТРС;
2. имот №037038 по КВС на землище с.Пчеларово, община Ген. Тошево,
ЕКАТТЕ 58832, земеделска земя трета категория с площ 84.793дка, с НТП „пасище, мера”,
ПОС съгласно АОС №1575/01.06.2005г., вп. под №168, том VІ, вх.рег. №3366/15.06.2005г. по
описа на СВ при ГТРС,
поради въведена грешка в начина на трайното им ползване, а именно:
от „пасище,мера” в „др.с.с.територия”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Димитър Михайлов – кмет на община Генерал Тошево,
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 № 6-12
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 – гр.Генерал Тошево РЕШИ:
Трансформира от публична в частна общинска собственост следните земеделски земи:
1. имот №036011 по КВС на землище с.Пчеларово, община Ген. Тошево, ЕКАТТЕ
58832, земеделска земя трета категория с площ 99.617дка, с НТП „пасище, мера”, ПОС
съгласно АОС №1574/01.06.2005г., вп. под №167, том VІ, вх.рег. №3365/15.06.2005г. по описа
на СВ при ГТРС;
2. имот №037038 по КВС на землище с.Пчеларово, община Ген. Тошево,
ЕКАТТЕ 58832, земеделска земя трета категория с площ 84.793дка, с НТП „пасище, мера”,
ПОС съгласно АОС №1575/01.06.2005г., вп. под №168, том VІ, вх.рег. №3366/15.06.2005г. 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 17 гласували - 15 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Мотивирано искане от „Масон инженеринг” ООД гр.София във връзка с
решение на Общински съвет Генерал Тошево от 28.11.2008 година за проучване на ветровия
потенциал.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-13
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Избира временна комисия със седемчленен състав:
трима представители на общинска администрация
четирима общински съветника: Васил Павлов – Председател на ПК БД, Райни Борисов –
Председател на ПК по ССГЕ, Малинка Георгиева – Председател на ПК по ЗОР и Петър Петров
– Председател на ПК по ПСД
със задача да проучи възможностите за инвестиции в областта на възобновяемите
енергийни източници, участието на Община Генерал Тошево като партньор, както и да изготви
становище по мотивираното предложение на «Масон инженеринг» ООД за участие на Община
Генерал Тошево в съвместно дружество, за предоставяне правото на ползване върху имоти –
общинска собственост и за учредяване възмездно право на строеж.

ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно одобряване на
ПУП – парцелен план за вятърна електроцентрала „Централна Добруджа”

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-14
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ Общински съвет Генерал
Тошево РЕШИ:
ОДОБРЯВА ПУП – ПП за Вятърна електроцентрала „ЦЕНТРАЛНА ДОБРУДЖА”
обхващащи землищата на селата:
 Село Балканци с ЕКАТТЕ 2884 за поземлени имоти с номера: №№ 16002, 16039,
22033, 3007, 10021 и 14009;
 Село Преселенци с ЕКАТТЕ 58181 за поземлени имоти с номера: №№ 23016, 23050,
24030, 29031, 30001, 31021, 33013, 34037, 35024, 36005, 37016, и 38014;
 Село Средина с ЕКАТТЕ 68326 за поземлени имоти с номера: №№ 10014, 19017,
20015, 20037, 21020, 21028, 22020, 22038, 23006, 23007, 23030, 24029, 25013, 25029, 25033,
26042, 26043, 27008, 27009, 27022, 28029 и 29012;
 Село Василево с ЕКАТТЕ 10183 за поземлени имоти с номера: №№ 10014, 11013,
12009, 12015, 15036, 15039, 15057, 16026, 16034, 16077, 16078, 18012, 18034, 20027, 20053,
20084, 20093, 21020, 21026, 22003, 22012, 23050, 23051, 23053, 24020, 24052, 25017, 28021,
28040, 29037, 29038, 29054, 30022 и 30023;
 Село Калина с ЕКАТТЕ 35393 за поземлени имоти с номера: №№ 126008 и 127003 и
 Село Конаре с ЕКАТТЕ 38217 за поземлен имот с номер: № 10003.
Намиращи се на територията на Община Генерал Тошево, Област Добрич.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 11 „за”, 1 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам.кмет на общината, относно
осъществяване на обмен между район Болград, Република Украйна и община Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-15
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и Договор за международно сътрудничество с
район Болград, Република Украйна Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за финансиране на предложеното гостуване на ученици от район Болград,
Република Украйна. Необходимите средства в размер на 1870 лв. да се осигурят за сметка на
средства за младежки дейности.
Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 16 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование,
култура, социални дейности и спорт”, относно финансово подпомагане лечението на Наташа
Стефанова Стоева – педагог в ОДЗ „Пролет” гр.Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-16
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 Наташа Стефанова Стоева от град Генерал Тошево.
Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували – 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование,
култура, социални дейности и спорт”, относно финансово подпомагане лечението на д.р Даниел
Петков.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-17
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 д.р Даниел Петков от град Генерал Тошево

ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Становище от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование, култура,
социални дейности и спорт”, относно молба с вх № АО-16-4718/15.05.09г. от Йорданка
Василева за парично подпомагане.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-18
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за отпускането на средства в размер на една минимална работна заплата за
страната на Йорданка Ангелова Василева от град Генерал Тошево.

ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 17 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Господинов Георгиев - директор на дирекция
”Финанси и бюджет” и гл.счетоводител на Община Генерал Тошево, относно заемообразно
разплащане със средства от извънбюджетна сметка.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-19
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
Общински съвет гр. Генерал Тошево дава съгласие за временен безлихвен кредит
в размер на 50 000/Петдесет хиляди/ лева необходим за частично разплащане с фирма
„Роял” ООД от извънбюджетна сметка.,като сумата ще бъде възстановена, след
разплащане от Агенция САПАРД

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 10 „за”, 3 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно даване на
съгласие за проект „Оборудване за спасяване на нашия живот”.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-20
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие Община Генерал
Тошево да участва като партньор по проект „Оборудване за спасяване на нашия живот”, по
Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България” с Водещ партньор
Област Констанца, Румъния.
1.
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 (2.18% 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;
2.
Упълномощава следните лица да представляват общината в управленския екип по
проекта:
Димитър Михайлов – координатор;
Ани Начева – подготвя документацията по обществените поръчки;
Елена Илиева – технически сътрудник;
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
Закона действия.
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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно даване на
съгласие за проект „Отговорно използване на природните ресурси и поощряване на
устойчивото развитие на алтернативни форми на туризъм”.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-21
На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА Общинският съвет дава съгласие Община Генерал
Тошево да участва като партньор по проект „Оборудване за спасяване на нашия живот”, по
Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България” с Водещ партньор
Област Констанца, Румъния.
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 (2.18% 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 следните лица да представляват общината в управленския екип по
проекта:
Димитър Михайлов – координатор;
Ани Начева – подготвя документацията по обществените поръчки;
Елена Илиева – технически сътрудник;
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
Закона действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 15 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с
недвижим имот - ЧОС.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-22
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и чл.41, ал.2 от ЗОС в изпълнение на
Решение №12-16/30.10.2008г., Общински съвет гр.Генерал Тошево като приема решението на
комисията, назначена със Заповед №1191/12.11.2008г. провела публично оповестения конкурс,
и във връзка с Решение №88/23.06.2009г. на Добричкия административен съд за отмяна на
Решение №1-3/19.01.2009г. на Общински съвет Ген.Тошево
и писмения отказ от
„ЕКСПИРИАН” ЕООД гр.Варна със Заявления вх.№АО-16-6761 и
№АО-16-6763 от
25.06.2009г. за по-нататъшно участие и от права на участник в проведения конкурс за
разпореждане с недвижим имот ЧОС, РЕШИ :
ОПРЕДЕЛЯ за КУПУВАЧ-ИНВЕСТИТОР на имот – дворно място с площ 5100кв.м,
съставляващо УПИ І – “Търговия, офиси, ЗОХ, услуги, експозиция и жилища” в кв.66 по ПУП
на гр.Генерал Тошево ведно с незавършена сграда – частна общинска собственост, съгласно
АОС №309/07.06.2000г., вп. под №182, том VІІ, вх.рег. №3864/06.10.2004г. при Службата по
вписвания при ГТРС, класираният на второ място в проведения публично оповестен конкурс
участник „МИХАЙЛОВ ЛЕГАЛ КОРПОРЕЙШЪН-МЛК-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, регистрирано с
Решение по ф.д. №3833/2006г. по описа на Софийски градски съд, пререгистрирано в
Агенцията по вписвания към Търговски регистър, със седалище и адрес на управление
гр.София 1504, р-н Оборище, ул.”Петра” №6-8, ет.2, ЕИК/БУЛСТАТ 175062604,
представлявано от управителя Михал Съби Михайлов, гражданин на Република Полша, чрез
пълномощника си Пеци Дечев Пецев, предложил следната оферта:
1. Цена от 60 000.00 (Шестдесет хиляди) лева без ДДС при минимална 46 600лв.
2. Инвестиционна програма –
Предвижда се изграждане на хипермаркет :
площ - сграда от 1500кв.м РЗП с 80 паркоместа – предложена минимална плътност на
застрояване;
размер на инвестицията – 1 000 000 евро за изграждане на обекта и възстановяване на
прилежащата инфраструктура;

- срокове – краен срок за завършване на строежа, благоустрояване на парцела
и въвеждане в експлоатация на обекта – 132 седмици от датата на сключване на договор за
продажба.
3. План за намеренията – изграждане на хипермаркет на международната търговска
верига „ПЛЮС” - ДИСКАУНТ В ГР.Ген.Тошево, с високо качество на предлаганите стоки и
разполага с многообразие от хранителни продукти, биопродукти с гарантирано качество,
нехранителни /нон фуд/ стоки и др.
- ще се разкрият нови 20 работни места.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение и
сключи договора за покупко-продажба.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 17 гласували - 10 „за”, 6 „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
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА VІ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Решение на Общински съвет Генерал Тошево
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-23
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Отменя решение на Общински съвет Генерал Тошево № 6-4 от 21.07.2009 година.

ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 10 „за”, 2 „против”, 3 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№6
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 21.07.2009 година
ПО ТОЧКА VІ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно допълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2009 година с имот в с.Житен.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 6-24
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет 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 недвижим имот – частна общинска собственост:
Дворно място с площ 6584кв.м, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ №ХІ в
кв.19 по ПУП на с.Житен, при начална тръжна цена 18 961, 92 лв. Данъчната оценка на имота е
12 641,30лв.
Имотът е частна общинска собственост съгласно АОС №3193/08.07.2009г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 12 гласували - 8 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

