____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№8
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 02.10.2009 година
ПО ТОЧКА І.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Преразглеждане на решение № 6-9 от 21.07.2009г. на Общински съвет Генерал
Тошево, относно разпореждане с имот по реда на ЗОС в с.Сираково.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 8-1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево допълва Решение
№ 6-9/21.07.2009г. както следва:
Било: 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.
Става: 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.
Общински съвет одобрява пазарната цена на имота в размер на 1 818.00лв., с дължим ДДС
в размер на 363.60лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за покупко-продажба.

ГЛАСУВАНЕ: от 13 гласували - 12 „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
№8
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 02.10.2009 година
ПО ТОЧКА І.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Преразглеждане на решение № 6-10 от 21.07.2009г. на Общински съвет Генерал
Тошево, относно разпореждане с имот по реда на ЗОС в с.Пчеларово.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 8-2
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево допълва Решение
№ 6-9/21.07.2009г. както следва:
Било: 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.
Става: 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.
Общински съвет одобрява пазарната цена на имота в размер на 3 479.76.лв. с дължим ДДС
в размер на 695.95лв.
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.
Общински съвет одобрява пазарната цена на имота в размер на 2 908.80лв., с дължим ДДС
в размер на 581.96лв.
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.
Общински съвет одобрява пазарната цена на имота в размер на 2 908.80лв. с дължим ДДС в
размер на 581.96лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на настоящото решение и
сключи договор за покупко-продажба.

ГЛАСУВАНЕ: от 13 гласували - 12 „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
№8
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 02.10.2009 година
ПО ТОЧКА І.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно изкупуване на
лозови парцели в имот № 247004 в землище Ген.Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 8-3
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ген. Тошево РЕШИ:
Отлага разглеждането на докладната записка, относно изкупуване на лозови парцели в имот №
247004 в землище Ген.Тошево, до изготвянето на пазарни оценки на 18 бр. лозови парцели с обща
площ 8.782 дка, представляващи част от имот с кадастрален №247004 по КВС на землище
Ген.Тошево, ЕКАТТЕ 14711, целият с площ 615.099дка, НТП „лозе”, трета категория, - частна
общинска собственост съгласно АОС №3207/23.07.2009г., вписан под №71, том VІ, вх.рег.
№3125/24.07.2009г. в СВ при ГТРС.

ГЛАСУВАНЕ: от 13 гласували - 10 „за”, 0 „против”, 3 „въздържал се”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПРИ ОБС!
СНЕЛ ПРЕПИСА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

