____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА І.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование, култура,
социални дейности и спорт”, относно определяне минималния брой на учениците в
маломерните и слети паралелки през учебната 2009-2010 година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №7/
29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет Генерал Тошево утвърждава съществуването през
учебната 2009 – 2010 г. на:
Самостоятелни паралелки с минимален брой на учениците 10, когато паралелката за
съответния клас е единствена в населеното място.
Слети паралелки от два класа с минимален брой на учениците 10, когато няма
възможност за съществуване на самостоятелни паралелки в населеното място.
Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА І.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование,
култура, социални дейности и спорт”, относно определяне минималния размер на средната
месечна посещаемост на деца в едногрупните детски градини на територията на община
Генерал Тошево през учебната 2009-2010 година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-2
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.6 от Наредба
№7/29.12.2000 г. на МОН Общински съвет Генерал Тошево утвърждава минимален размер
на месечна посещаемост деца в едногрупните детски градини от 10 деца в група през
учебната 2009 – 2010 г.
Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 13 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
А.Петрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година

ПО ТОЧКА ІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно предоставяне на
общински имоти за устройване на пчелини.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7- 3
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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 отдаде под наем за срок от пет години на ТОДОР МИНЧЕВ АНДОНОВ, ЕГН
5412047902, с. Пленимир, собственик на 120 пчелни семейства, върху 3 /три/ дка част от
общински ПИ № 019013 по КВС на землище Пленимир ЕКАТТЕ 56736, целият с площ
47.598дка, местност „Чаирорман”, начин на трайно ползване „пасище, мера”, трета категория, публична общинска собственост съгласно АОС №953/21.06.2004г., вп. под №124, том V,
09.07.2004г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена с Решение № 59/22.05.2009 г. на Общински съвет Генерал Тошево;
2. Да се отдаде под наем за срок от пет години на СТАНИСЛАВ ПАНАЙОТОВ
ХРИСТОВ, ЕГН 8202197945, с.Росен, собственик на 80 пчелни семейства, върху 1.150дка /един
декар и сто и петдесет квадратни метра / - празно дворно място, представляващо УПИ III-114,
кв.17 по ПУП на с. Росен, - ЧОС съгласно АОС №410/23.04.2001г., вп. под №15, том ІІІ,
29.04.2004г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена със Заповед
№РД-08-186/09.03.2009г. съобразно Решение №2-15/28.02.2006 г. на Общински съвет Генерал
Тошево;
3. Да се отдаде под наем за срок от пет години на ВЛАДИМИР ТРИФОНОВ МИНЧЕВ,
ЕГН 8803077904, с.Горица, собственик на 150 пчелни семейства, върху 3.088дка /един декар и
осемдесет и осем квадратни метра / - празно дворно място, представляващо ПИ №66 по
кадастралния план „ФАР” на с.Горица, - ЧОС съгласно АОС №3221/08.09.2009г., вп. под
№.117, том VІІ, 11.09.2009г. в СВ при ГТРС, при заплащане на базисна наемна цена определена

със Заповед №РД-08-186/09.03.2009г. съобразно Решение №2-15/28.02.2006 г. на Общински
съвет Генерал Тошево.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението 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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно управление на
имот № 020005 в землище Рогозина, община Ген.Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-4
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.19, ал.1 и ал.8, т.2 от ЗСПЗЗ Общинският
съвет гр.Ген.Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за възмездно отдаване под наем на „РУСГЕОКОМ БГ” АД, със седалище
и адрес на управление гр.София, жк „Изгрев”, ул. „Никола Мирчев” №35, представляван от
изпълнителния директор С.Казанцев, на земеделска земя с площ 21.000дка, представляваща
част от имот с кадастрален №020005 по КВС на землище с.Рогозина, ЕКАТТЕ 62829, целият с
площ 137.026дка, НТП „нива”, четвърта категория, - частна общинска собственост съгласно
АОС №1044/17.08.2004г., вписан под №91, том І, вх.рег. №239/18.01.2005г. в СВ при ГТРС, за
провеждане на геолого-геофизични и сондажни проучвания, за срок от три години, при наемна
цена за първата година в размер на 57.78лв./дка, постигната след проведен конкурс на
25.07.2008г. и индексирана за стопанската 2009-2010г. за анекса с наемателя ЕТ „Кинов – АМ –
Ангел Михайлов”. За следващите две години наемната цена да се увеличи с 50% цената за
ползване през предходната година.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението 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

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно допълнение на
Годишната програма за управление на общинската собственост за 2009 година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-5
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
гр.Генерал Тошево и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост Общинският съвет
гр.Генерал Тошево 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/дка
Землище гр.Ген.Тошево
1.

Имот №168016

6.841 Зем.земя, трета кат., НТП
„др.с.с.територия”

2.

Имот №168017

3.910 Зем.земя, трета кат., НТП
„др.с.с.територия”

3.

Имот №261002

11.503 Зем.земя, трета кат., НТП
„др.с.с.територия”

4.

Имот №261003

15.308 Зем.земя, трета кат., НТП
„др.с.с.територия”

с.Пчеларово
6.

кв.20 – УПИ №І, №ІV, №V и №VІІІ

7.

гр.Ген.Тошево

9 135 Смесено предназначение

кв.142, УПИ №VІІІ
Ап.№1, ет.1– ЖБ ул.”В.Априлов” №64

78.99 Жилище

Очаквани приходи от продажба на имоти: 985 445 лв.
Прекратяване на съсобственост
№

Имот

Площ

Описание

кв.м
с.Сноп
1.

Кв.10 – УПИ №ХІ-47

770 Смесено предназначение

Очаквани приходи от прекратяване на съсобственост 1 885лв.

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

Имот

Площ

Предназначение

дка
с.Пленимир – зем.земя
1.

Част от ПИ №019013, ІІІ категория, НТП
„пасище, мера”

3.000 За пчелини

с.Росен
2.

кв.17 - УПИ ІІІ-114

1.150 Дворно място – за пчелини

с.Горица
3.

ПИ №66 (по кад.
околовръстния полигон

на

ФАР)

с.Рогозина – зем.земя
4.

Част от ПИ №020005, ІV категория

в

3.000 Дворно място – за пчелини

НТП „нива”

21.000 За проучвателни работи

Очаквани приходи от отдаване под наем на земя: 1 265лв.
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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно допълнение на
Годишната програма за управление на общинската собственост за 2009 година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-6
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.6, ал.5 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Генерал Тошево и чл.8, ал.9, и чл.39, ал.4 от
ЗОС и във връзка с Искане от Областния съвет на БЧК гр.Добрич с вх.№АО-1610179/11.09.2009г., Общинският съвет Генерал Тошево, РЕШИ:
1. Приема допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост за 2009г.
Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение №2 с ПП 22кв.м, ІІІ етаж в
сградата на ул.»Дружба» №12, гр.Ген.Тошево, цялата със ЗП 178кв.м, – частна общинска
собственост съгласно АОС №70/03.11.1997г., вп. под №95, том V, 13.05.2005г. в СВ при ГТРС.
2. Предоставя за безвъзмездно ползване на Областния съвет на Български червен
кръст гр.Добрич, ул.»Отец Паисий» №19, представляван от Директора на Секретариата д-р
Артюн Еринозов, упълномощен от Хр.Григоров - Председател на БЧК, рег. по ф.д.
№24766/1992г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София 1407,
бул.»Джеймс Баучер» №76, ИН по ДДС BG 000703415, за извършване на дейностите на
Общинската организация на БЧК на територията на Община Ген.Тошево, за офис - помещение
№2 с ПП 22кв.м, ІІІ етаж в сградата на ул.»Дружба» №12, гр.Ген.Тошево, цялата със ЗП
178кв.м – ЧОС съгласно АОС №70/03.11.1997г., вп. под №95, том V, 13.05.2005г. в СВ при
ГТРС, за срок от десет години.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото
решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 12 „за”, 1 „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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с
имоти – ЧОС, по реда на ЗОС в гр.Ген.Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-7
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 ЗОС Общински съвет –
гр.Генерал Тошево РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ за продажба следните недвижими имоти – частна общинска
собственост:
№
по
ред

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

Дворно АОС №…, вп. под №….,
място/ЗП, том …, ……….г.
РЗП

Данъчна
оценка
лв.

кв.м

Начална
тръжна
цена
лв.

с.Пчеларово - кв.20
1. УПИ №І

2220 №3212/19.07.2009г., вп.
под №51, том VІІ,
31.08.2009г.

4 635.40

6 393.60

2. УПИ №ІV

2340 №3213/19.07.2009г., вп.
под №50, том VІІ,
31.08.2009г.

4 885.90

6 739.20

3. УПИ №V

2295 №3214/19.07.2009г., вп.
под №49, том VІІ,

4 792.00

6 609.60

31.08.2009г.

2280 №3215/19.07.2009г., вп.
под №48, том VІІ,
31.08.2009г.

4. УПИ №VІІІ

4 760.60

6 566.40

1 458.20

12 507.25

775.90

6 480.82

2 451.90

20 877.93

2 812.80

25 373.00

Землище Ген.Тошево
5. имот №168016, ІІІкат.,
НТП др.с.с.територия

6.841

6. имот №168017, ІІІкат.,
НТП др.с.с.територия

3.910

7. имот №261002, ІІІкат.,
НТП др.с.с.територия

11.503

8. имот №261003, ІІІкат.,
НТП др.с.с.територия

15.308

№3220/07.09.2009г., вп.
под №116, том VІІ,
11.09.2009г.

№3219/07.09.2009г., вп.
под №119, том VІІ,
11.09.2009г.

№3217/07.09.2009г., вп.
под №121, том VІІ,
11.09.2009г.

№3218/07.09.2009г., вп.
под №118, том VІІ,
11.09.2009г.

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 договор за покупко-продажба.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 11 „за”, 1 „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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Вяра Дянкова – Секретар на Община Генерал Тошево,
председател на комисията по жилищно настаняване, относно изменение на докладна с вх.№
235/08.09.2009г. за разпореждане с общински имоти.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-8
На основание чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.36, ал.1, т.3 и чл.39,
ал.1 и ал.2 от Наредбата по чл.45а от ЗОС – Наредба за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от Общинския жилищен
фонд, във връзка с Искане вх.№ АО-16-2869/25.03.2009г. от Недживан Халилова Алиева,
Общинският съвет Ген.Тошево РЕШИ:
1. Определя Апартамент №1, ет.1 – ЖБ ул.”В. Априлов” №64, кв.142, УПИ №VІІІ по
плана на гр.Ген.Тошево, - частна общинска собственост съгласно АОС №56/18.09.1997г., вп.
под №160, том ХІ, 05.12.2008г. в СВ при ГТРС, за жилище за продажба.
2. Имотът по т.1 да се продаде на наемателката Недживан Халилова Алиева, при
пазарна цена 10 449.08лв., изготвена от оценител на имоти. Данъчната оценка на имота е в
размер на 8 874.10лв.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет
одобрява цената на имота, която не е по-ниска от данъчната оценка.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за покупко-продажба.

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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно прекратяване на
съсобственост с имот в с.Сноп.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-9
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-16-7218/07.07.2009г. от „ФОТОНО” ООД, със седалище и адрес на управление с.Сноп,
община Ген.Тошево, област Добрич, ЕИК 200763624, представлявано от управителя Христо
Петров Петров, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно
място с площ от 13 380кв.м /Тринадесет хиляди триста и осемдесет квадратни метра/,
съставляващо урегулиран поземлен имот №ХІ-47 (единадесети за имот с планоснимачен №
четиридесет и седем) в кв.10 (десет) по плана на с.Сноп, община Ген.Тошево, област Добрич, от
което 770 (седемстотин и седемдесет) кв.м – частна общинска собственост за 0.0575 ид.части,
като се удовлетвори искането на „ФОТОНО” ООД с.Сноп, да изкупят частта на Общината,
която е с площ 770кв.м – частна общинска собственост съгласно АОС №3204/20.07.2009г., вп.
под №61, том VІ, вх.рег.№3110/22.07.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 1 884.96лв. с дължим
ДДС в размер на 376.99лв. Пазарната оценка е изготвена на 07.09.2009г. от оценител на имоти.
Данъчната оценка на общинския имот е 1 755.60лв. „ФОТОНО” ООД притежава 12 610
/Дванадесет хиляди шестстотин и десет/ кв.м - 0,9425 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно
нотариален акт №174, том V, дело 723/2009г. в СВ при ГТРС.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост Общинският съвет
одобрява цената на имота, която не е по-ниска от данъчната оценка.
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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно утвърждаване на
Заповед № РД-08-479 от 25.05.2009 година на кмета на община Генерал Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-10
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с изменение на чл.128 ал.1, 2 и 3
и чл.129 ал.1 2 от ЗУТ, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
УТВЪРЖДАВА ЗАПОВЕД № РД-08-479 от 25.05.2009г. на Кмета на община Генерал
Тошево, с която е одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ, обединяващ квартали 21, 36 и
37 по плана на с.Пчеларово, община Генерал Тошево, които се преобразуват в един квартал 21.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 15 „за”, 1 „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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование,
култура, социални дейности и спорт”, относно финансово подпомагане лечението на Красимира
Петрова Тодорова – учител в ОУ „Йордан Йовков.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-11
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 Красимира Петрова Тодорова 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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Господинов Георгиев - директор на дирекция
”Финанси и бюджет” и гл.счетоводител на Община Генерал Тошево, относно разходите за
командировка на Кмета на общината.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-12
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 второто
тримесечие на 2009г. в размер на 337,81 лв.

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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно отчет за
изпълнението на бюджета на община Генерал Тошево към 30 юни 2009 година.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-13
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Генерал Тошево към 30 юни
2009 година.

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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Господинов Георгиев - директор на дирекция ”Финанси и
бюджет” и гл.счетоводител на Община Генерал Тошево, актуализация на бюджет 2009 г. на
община Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-14
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от ЗОБ Общински съвет Ген. Тошево
РЕШИ:
Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009 година в частта
му за капиталовите разходи в съответствие с приложение №1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 9 „за”, 1 „против”, 6 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно промени в
Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Генерал Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-15
На основание чл.21, ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА и на основание промяна в ЗМДТ
публикуван в ДВ105/09.12.2008г. Общински съвет Генерал Тошево изменя Наредбата
за определянето и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на
територията на община Ген.Тошево както следва:
В Приложение №1 Такси за одобряване на инвестиционни проекти
І.. Жилищни сгради и сгради от допълващото застрояване
Било: от 20 000 лв до 100 000 лв – 20 лв + 0,05 % за горницата над 20 000 лв
Става: от 20 001 лв до 100 000 лв – 20 лв + 0,1 % за горницата над 20 000 лв
Било: от 100 000 лв до 500 000 лв – 60 лв + 0,025% за горницата над 500 000 лв
Става: от 100 001 лв до 500 000 лв – 100 лв + 0,05 % за горницата над 100 000 лв
Било: от 500 000лв до 1 500 000лв –160лв+0,0125% за горницата над 500 000лв
Става:от 500 001лв до 1 500 000лв–300 лв+0,025 % за горницата над 500 000 лв
Било: от 1500 000лв и повече –185лв+0,5% за горницата ,но не повече 500 лв
Става:от 1 500 001лв и повече–550 лв+0,005 % за горницата над 1 500 000 лв, но не
повече от 750 лв
ІІ.Нежилищни сгради – търговски обекти, хотели, офиси, административни сгради, ЗОХ и други:
Било: до 50 000 лв – 40 лв
Става: до 50 000 лв – 50 лв
Било: от 50 000 лв до 200 000 лв – 40 лв + 0,60% за горницата над 50 000 лв
Става: от 50 001 лв до 250 000 лв – 50 лв + 0,1 % за горницата над 50 000 лв
Било: от 200 000 лв до 1 000 000лв –130 лв + 0,02% за горницата над 200 000 лв
Става: от 250 001лв до 1 500 000лв –250 лв + 0,05 % за горницата над 250 000 лв
Било:от 1 000 000лв до 5 000 000лв–290лв+0,005% за горницата над 1 000 000 лв

Става:от 1 500 001лв до 5 000 000лв–875лв+0,025% за горницата над 1 500 000
Било: от5 000 000лв и повече –490лв+0,0001% за горницата ,но не повече от 750 лв
Става:от 5 000 001лв и повече– 1750 лв+0,005 % за горницата над 5 000 000 лв, но не
повече от 2 000 лв
ІІІ. Производствени сгради и сгради и съоръжения на енергетиката:
на стойност до 500 000 лв – 1 250 лв
от 500 001 лв до 2 500 000 лв- 1 250лв + 0,2% за горницата над 500 000 лв
от 2 500 001 лв до 10 000 000 лв – 5250лв+0,15% за горницата над 2 500 000 лв
от 10 000 001 лв и повече –16 500лв+0,05% за горницата над 10 000 000 лв, но не
повече от 19 000 лв
ІV. За издаване допускания за:
1. ПУП-ПРЗ до три квартала
10 лв
2. ПУП-ПРЗ над три квартала
20 лв
3. ПУП-ПР до три квартала
10 лв
4. ПУП-ПР над три квартала
15 лв
5. ПУП-ПЗ до три квартала
10 лв
6. ПУП-ПЗ над три квартала
15 лв
7. РУП
20 лв
8. ПУП – ПП до три квартала
20 лв
9. ПУП – ПП над три квартала 30 лв
10.ПУП – ПП за смяна предназначение на земеделски земи 10 лв/имот и по 5 лв за
всеки следващ такъв, но не повече от 100 лв
V. Процедура по одобряване на:
ПУП-ПРЗ до три квартала
50 лв
ПУП-ПЗ до три квартала
30 лв
ПУП-ПР до три квартала
20 лв
ПУП-ПРЗ над три квартала
75 лв
ПУП-ПЗ над три квартала
50 лв
ПУП-ПР над три квартала
30 лв
РУП
100 лв
ПУП – ПП до три квартала
150 лв
ПУП – ПП над три квартала
200 лв
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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година
ПО ТОЧКА V.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Господинов Георгиев - директор на дирекция ”Финанси
и бюджет” и гл.счетоводител на Община Генерал Тошево, относно относно разрешение на
подпис на запис на заповед за авансово плащане по проект.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-16
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Ген. Тошево дава
разрешение за подпис на запис на заповед от кмета на община Генерал Тошево за авансово
плащане по процедура „Проектантски хонорар, част ВиК за обект: Доизграждане на
канализационна мрежа, рехабилитация на водопроводна мрежа и модернизация на ПСОВ,
гр.Генерал Тошево по Процедура №BG161PO005/081.30.01.01 „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013г.” с Решение №15/10л11л2008г. на Р-ля на УО на Оперативната програма и
съгласно Договор от 19.12.2008г” и договор № 58-131-СО43/12.01.2009г. за безвъзмездна
финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, съ-финансирана от
Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност в
размер на 60 143,40 лева представляващи 20% от максималната стойност на безвъзмездна
финансова помощ, както и междинни плащания в размер до 181 240,20 лева представляващо
60% от максималната стойност на безвъзмездна финансова помощ и окончателно плащане в
максимален размер до 60 413,40 лева, представляващи 20% от максималната стойност на
безвъзмездна финансова помощ, съгласно приложение №1 „Специални условия на договор за
безвъзмездна финансова помощ №58-131-СО43
ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 11 „за”, 1 „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
№7
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 23.09.2009 година

ПО ТОЧКА V.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно отчет за изпълнение на
решенията на Общински съвет Генерал Тошево за първото шестмесечие на 2009 година.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7-17
На основание чл.21, ал.1, т.23 и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински
съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Приема отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Генерал Тошево за първото
шестмесечие на 2009 година.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 10 „за”, 0 „против”, 6 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

