____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА І.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно предложение за
кандидатстване на Община Генерал Тошево по Програма „Глобални библиотеки” и включването на
читалищни библиотеки от общината в проекта.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и воден от желанието за разширяване на знанията на
гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество чрез улесняване на
достъпа им до информация и услуги чрез Интернет, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Генерал Тошево да участва като партньор на местно ниво в Проект №
00071115 - Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за
всеки“.
2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение
№1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета на общината да
подпише от името на общината съответното споразумение за сътрудничество (Приложение №1) между
общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалищните
библиотеки: към НЧ „Светлина” гр. Генерал Тошево, НЧ „Йордан Йовков”с. Красен, НЧ “Св.св. Кирил
и Методий” с. Пчеларово, както и библиотеката при НЧ „Дора Габе” с. Дъбовик, включена в резервите.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата
на местно ниво.
5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната комисия по
Просвета, наука, култура, проблеми на младежта, спорт и вероизповедания към Общински съвет 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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Керанка Митева Георгиева – директор на ЦДГ с.Преселенци,
относно преименуването на ЦДГ в с.Преселенци.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-2
На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА и във връзка с чл.25, ал.1 от Правилника за
прилагане на ЗНП Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
ЦДГ „Вела Благоева” с. Преселенци се преименува в ЦДГ „Слънчо”, с адрес
с.Преселенци, ул.”Втора” № 13.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно предоставяне на
общински имот за устройване на пчелини.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-3
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 ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, от
гр.Генерал Тошево, собственик на 70 пчелни семейства, върху 2 /два/ дка част от общински
ПИ №000115 по КВС на землище Генерал Тошево, ЕКАТТЕ 14711, целият с площ 9.722дка,
начин на трайно ползване „пасище, мера”, трета категория, - публична общинска собственост
съгласно АОС №798/20.05.2004г., вп. под №38, том ІV, 03.06.2004г. в СВ при ГТРС, при
заплащане на базисна наемна цена определена с Решение № 5-9/22.05.2009 г. на Общински
съвет гр.Генерал Тошево.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.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 Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-4
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл.6 ал.5 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет гр.Генерал Тошево и чл.8, ал.9 от ЗОС Общински съвет
Генерал Тошево РЕШИ:
Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2009г. както следва:
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2009г.
Продажба
Данъчна
Пазарна
оценка/лв
оценка/лв
Акт за общинска
МАСИВ № на имота Площ/дка
собственост №
№3207/23.07.2009г.

247

4

615,099

122066,40

883897,40

Очаквани приходи от продажба на имоти: 883897,40лв
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 13 „за”, 1 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с имот
– общинска собственост, по реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-5
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 следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Акт за общинска
собственост №

МАСИВ

№3207/23.07.2009г.,
247
вп. под №71, т.VІ,
вх.р.№3125/24.07.09г.

№ на Площ/дка
имота
4

615,099

Данъчна Пазарна
оценка/лв оценка/лв

122066,40

883897,40

Продажбата на имота 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 предложената начална тръжна цена,
която не е по-ниска от данъчната и е в размер на 883897,40 лв.
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”, 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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.4 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
имоти в Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-6
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл.6 ал.5 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет гр.Генерал Тошево и чл.8, ал.9 от ЗОС Общински съвет
Генерал Тошево РЕШИ:
Приема допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2009г. както следва:
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2009г.
Продажба

ИМОТ/МАСИ

№ на имота

Площ/д

Данъчн
Пазарна
а оценка/лв оценка/лв
зона

№3206/23.07.2009г.

№247002

565

0,520

І

189,50

365,00

№3205/23.07.2009г.

№247001

1281

0,462

І

168,40

325,00

№1276/26.10.2004г.

№00254

1354

0,581

І

211,80

410,00

№1276/26.10.2004г.

№00254

1355

0,596

І

217,20

420,00

№1253/26.10.2004г.

№00199

1331

0,644

І

234,70

450,00

№1253/26.10.2004г.

№00199

1330

0,606

І

220,90

425,00

Акт за общинска
собственост №

№1276/26.10.2004г.

№00254

1388

0,622

І

226,70

435,00

№1253/26.10.2004г.

№00199

1329

0,526

І

191,70

370,00

№3205/23.07.2009г.

№247001

1266

1,028

І

374,70

720,00

№1276/26.10.2004г.

№00254

1393

0,484

І

176,40

340,00

№1276/26.10.2004г.

№00254

1423

0,550

І

200,50

385,00

№1253/26.10.2004г.

№00199

1324

0,570

І

207,80

400,00

№1253/26.10.2004г.

№00199

1312

0,517

І

188,40

360,00

№1253/26.10.2004г.

№00199

1313

0,399

І

145,40

280,00

Очаквани приходи от продажба на имоти: 5685.00лв
Общинският съвет 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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно разпореждане с
имоти – общинска собственост, по реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-7
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 недвижими имоти – частна общинска собственост:

Акт за общинска
собственост №
№3206/23.07.2009г.

Площ/дка зона

№247002

№ на
имота
565

Данъчна
Пазарна
оценка/лв оценка/лв

0,520

І

189,50

365,00

ИМОТ/МАСИВ

№247001

1281

0,462

І

168,40

325,00

№3205/23.07.2009г.
№1276/26.10.2004г.

№00254

1354

0,581

І

211,80

410,00

№1276/26.10.2004г.

№00254

1355

0,596

І

217,20

420,00

№00199

1331

0,644

І

234,70

450,00

№00199

1330

0,606

І

220,90

425,00

№00254

1388

0,622

І

226,70

435,00

№00199

1329

0,526

І

191,70

370,00

№247001

1266

1,028

І

374,70

720,00

№1253/26.10.2004г.
№1253/26.10.2004г.
№1276/26.10.2004г.
№1253/26.10.2004г.
№3205/23.07.2009г.

№00254

1393

0,484

І

176,40

340,00

№00254

1423

0,550

І

200,50

385,00

№00199

1324

0,570

І

207,80

400,00

№00199

1312

0,517

І

188,40

360,00

№00199

1313

0,399

І

145,40

280,00

№1276/26.10.2004г.
№1276/26.10.2004г.
№1253/26.10.2004г.
№1253/26.10.2004г.
№1253/26.10.2004г.

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 - 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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Русев – Председател на Общински съвет Генерал
Тошево, относно промяна начина на трайно ползване на имот ПОС и разпореждането му по
реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-8
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.3 т.4 ЗСПЗЗ и във връзка с чл.45и от
Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, Общинският съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие да бъде извършена промяна в картата на възстановената собственост от
„пасище, мера” в „др.с.с.територия” и да се трансформира от публична в частна общинска
собственост имот № 012124 в землището на с.Конаре, община Генерал Тошево, ЕКАТТЕ38217
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Русев – Председател на Общински съвет Генерал
Тошево, относно промяна начина на трайно ползване на имот ПОС и разпореждането му по
реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-9
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска
собственост за 2009 год. с имот № 012124 в землището на с.Конаре, община Генерал Тошево,
ЕКАТТЕ38217.
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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІ.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Русев – Председател на Общински съвет Генерал
Тошево, относно промяна начина на трайно ползване на имот ПОС и разпореждането му по
реда на ЗОС.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-10
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Определя за продажба имот № 012124 в землището на с.Конаре, община Генерал
Тошево, ЕКАТТЕ38217. Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг при начална
тръжна цена - пазарната цена, определена от лицензиран оценител.
Общински съвет одобрява пазарна цена от 100 141.00 /Сто хиляди и сточетиридесет и
един/ лева, която не е по-ниска от данъчната оценка – 9 635,20лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за покупко-продажба.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно
разпореждане с имот – ЧОС по реда на ЗОС в с.Калина.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-11
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-16-9792/03.09.2009г. от ГЕОРГИ ДРАГНЕВ КОСТАДИНОВ, Общински съвет
Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно
място с площ от 12 063кв.м /Дванадесет хиляди шестдесет и три квадратни метра/,
съставляващо урегулиран поземлен имот №V (пети) в кв.1 (първи) по плана на с.Калина,
община Ген.Тошево, област Добрич, от което 9852 (девет хиляди осемстотин петдесет и два)
кв.м – частна общинска собственост за 0.8167 ид.части, като се удовлетвори искането на
ГЕОРГИ ДРАГНЕВ КОСТАДИНОВ, да изкупят частта на Общината, която е с площ 9852кв.м
– частна общинска собственост съгласно АОС №3278/27.11.2009г., вп. под №121, том ІХ,
вх.рег.№4642/01.12.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 16 255,80лв. с дължим ДДС в размер на
3251,16лв. Пазарната оценка е изготвена на 03.12.2009г. от оценител на имоти. Данъчната
оценка на общинския имот е 15700,10лв. ГЕОРГИ ДРАГНЕВ КОСТАДИНОВ притежава 2211
/Две хиляди двеста и единадесет/ кв.м - 0,1833 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно договор
за замяна на невдижими имоти №ДБ-7/29.03.2002г., вп. под №170, том ІІ, №742/05.04.2002г. в
СВ при ГТРС и нотариален акт №195, т І, от 30.06.1999г. в СВ при ГТРС.
На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет одобрява предложената начална
тръжна цена, която не е по-ниска от данъчната и е в размер на 16 255,80лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за покупко-продажба.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 13 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно
разпореждане с имот – ЧОС по реда на ЗОС в с.Калина.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-12
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-16-13521/24.11.2009г. от „КСИНТО” ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр.Добрич, ЕИК 124614239, представлявано от управителя Костадин Колев Костадинов,
Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот - дворно
място с площ от 5997кв.м /Пет хиляди деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/,
съставляващо урегулиран поземлен имот №VІ (шести) в кв.1 (първи) по плана на с.Калина,
община Ген.Тошево, област Добрич, от което 3277 (три хиляди двеста седемдесет и седем)
кв.м – частна общинска собственост за 0.5464 ид.части, като се удовлетвори искането на
„КСИНТО” ЕООД гр.Добрич, да изкупят частта на Общината, която е с площ 3277кв.м –
частна общинска собственост съгласно АОС №3277/27.11.2009г., вп. под №122, том ІХ,
вх.рег.№4643/01.12.2009г. в СВ при ГТРС, при цена 5407,05лв. с дължим ДДС в размер на
1081,41лв. Пазарната оценка е изготвена на 03.12.2009г. от оценител на имоти. Данъчната
оценка на общинския имот е 5222,20лв. „КСИНТО” ЕООД притежава 2720 /Две хиляди
седемстотин и двадесет/ кв.м - 0,4536 ид.ч. от горепосочения УПИ съгласно нотариален акт
№176, том ІІ, дело 182/2006г. в СВ при ГТРС.
На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет одобрява предложената начална
тръжна цена, която не е по-ниска от данъчната и е в размер на 5407,05лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия и сключи договор за покупко-продажба
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 13 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.3 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 № 11-13
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 от ЗОС, чл.24 ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и във връзка с Искане от
Туристичексо дружество «Добруджанец» гр.Ген.Тошево с вх.№АО-16-12202/27.10.2009г., Общинският
съвет Генерал Тошево, РЕШИ:
1. Приема допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2009г.
Предоставяне под наем на помещение с ПП 12кв.м 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 под наем на Туристическо дружество «Добруджанец» гр.Ген.Тошево,
представлявано от Димо Иванов Димов, рег. по ф.д. №985/1999г. по описа на ДОС, със седалище и
адрес на управление гр.Ген.Тошево, ул.»Васил Априлов» №20, за извършване на дейността на
Туристическото дружество - помещение с ПП 12кв.м 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 пет години при наемна цена 8,40лв. с дължим ДДС върху наемната цена, съгласно
Тарифата към Наредбата по чл.8 от ЗОС.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите съгласно
закона действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 15 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.4 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 имоти от общината.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-14
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 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. както следва:
Допълнения в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2009г.
Продажба
№

1.

2.

3.

Имот

Дв.място
Площ
кв.м

Описание

Гр.Ген.Тошево, кв.Пастир – кв.11
УПИ №ІХ-186

1160 Смесено предназначение

с.Пчеларово - кв.23
УПИ №VІІІ

2345 Смесено предназначение

с.Преселенци - кв.11
УПИ №Х-270

920 Смесено предназначение

4.

5.

6.

с.Люляково - кв.26
УПИ №ІІІ-173

1270 Смесено предназначение

УПИ №ІV-172

1030 Смесено предназначение

с.Къпиново
- кв.9
УПИ №VІ, VІІ, Х, ХІ
- кв.16
УПИ №ХІІІ
с.Сноп
кв.21 – УПИ №ІІ-VІІ
кв.31 – УПИ №І-VІ

4105 Смесено предназначение
1262 Смесено предназначение
8850 Смесено предназначение
8910 Смесено предназначение

Очаквани приходи от продажба на имоти:

№

1.

78 930.00лв.

Имоти, които ще бъдат отдадени под наем (към наем земя)
Имот
Площ
Предназначение
дка
Гр.Ген.Тошево – зем.земя
Част от ПИ №000115, ІІІ категория,
НТП „пасище, мера”

2.000 За пчелини

Очаквани приходи от отдаване под наем на земя: 10лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите
съгласно закона действия.

ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 12 „за”, 0 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно
разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на ЗОС.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-15
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 недвижими имоти – частна общинска собственост:
№
Местонахождение
Дворно АОС №…, вп. под №…., том
Данъчна
Начална
по
на имота,
място/ЗП, …, ……….г.
оценка
тръжна цена
ред
УПИ №…., кв…..
РЗП
лв.
лв.
кв.м
Гр.Ген.Тошево,
кв.Пастир – кв.11
1. УПИ №ІХ-186
с.Пчеларово - кв.23
2. УПИ №VІІІ
с.Преселенци - кв.11
3. УПИ №Х-270
с.Люляково - кв.26
4. УПИ №ІІІ-173
5. УПИ №ІV-172
с.Къпиново
- кв.9
6. УПИ №VІ
7. УПИ №VІІ

1160 №633/02.12.2002г., вп. под
№142, том ІІІ, 30.03.2005г.

6 559.80

7 308.00

2345 №3071/18.03.2009г., вп. под
№153, том ІІ, 20.03.2009г.

4 896.40

6 753.60

920 №2762/10.01.2007г., вп. под
№65, том І, 25.01.2008г.

1 921.00

2 980.80

2 651.80

4 114.80

2 150.60

3 337.20

1 753.90

2 116.80

1 680.80

2 028.60

1270 №572/29.07.2002г., вп. под
№74, том V, 01.07.2004г.
1030 №573/29.07.2002г., вп. под
№75, том V, 01.07.2004г.

840 №3222/23.07.2009г., вп. под
№178, том VІІ, 25.09.2009г.
805 №3223/23.07.2009г., вп. под
№179, том VІІ, 25.09.2009г.

8. УПИ №Х

800 №3224/23.07.2009г., вп. под
№181, том VІІ, 25.09.2009г.
820 №3225/23.07.2009г., вп. под
№183, том VІІ, 25.09.2009г.
840 №3226/23.07.2009г., вп. под
№182, том VІІ, 25.09.2009г.

1 670.40

2 016.00

1 712.20

2 066.40

1 753.90

2 116.80

1262 №3246/13.10.2009г., вп. под
№79, том VІІІ, 15.10.2009г.

2 635.10

3 180.24

1470 №3234/26.09.2009г., вп. под
№199, том VІІ, 29.09.2009г.
1500 №3235/26.09.2009г., вп. под
№1, том VІІІ, 29.09.2009г.
1470 №3236/26.09.2009г., вп. под
№2, том VІІІ, 29.09.2009г.
1470 №3237/26.09.2009г., вп. под
№3, том VІІІ, 29.09.2009г.
1500 №3238/26.09.2009г., вп. под
№4, том VІІІ, 29.09.2009г.
1440 №3239/26.09.2009г., вп. под
№6, том VІІІ, 29.09.2009г.

3 069.40

3 386.88

3 132.00

3 456.00

3 069.40

3 386.88

3 069.40

3 386.88

3 132.00

3 456.00

3 006.70

3 317.76

9. УПИ №ХІ
10. УПИ №ХІІ
- кв.16
11. УПИ №ХІІІ
с.Сноп - кв.21
12. УПИ №ІІ
13. УПИ №ІІІ
14. УПИ №ІV
15. УПИ №V
16. УПИ №VІ
17. УПИ №VІІ
- кв.31
18. УПИ №І

1500 №3228/26.09.2009г., вп. под
3 132.00
3 456.00
№186, том VІІ, 28.09.2009г.
19. УПИ №ІІ
1500 №3229/26.09.2009г., вп. под
3 132.00
3 456.00
№185, том VІІ, 28.09.2009г.
20. УПИ №ІІІ
1470 №3230/26.09.2009г., вп. под
3 069.40
3 386.88
№188, том VІІ, 28.09.2009г.
21. УПИ №ІV
1500 №3231/26.09.2009г., вп. под
3 132.00
3 456.00
№187, том VІІ, 28.09.2009г.
22. УПИ №V
1470 №3232/26.09.2009г., вп. под
3 069.40
3 386.88
№190, том VІІ, 28.09.2009г.
23. УПИ №VІ
1470 №3233/26.09.2009г., вп. под
3 069.40
3 386.88
№189, том VІІ, 28.09.2009г.
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 - 13 „за”, 0 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.6 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 № 11-16
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 Общински съвет 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
№
1.

Имот
С.Красен
Кв.15, УПИ №І

Площ
Описание
кв.м/дка
17054кв.м Терен и сграда
ЗП 48кв.м

Очаквани приходи от продажба на имоти: 34202,08лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши изпълнението на
настоящото решение.
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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно
разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на ЗОС.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-17
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 следният недвижим имот – ЧОС:
№
Местонахождение
Дворно
АОС №…, вп. Данъчна
Начална
по
на имота,
място/ЗП, под №…., том …,
оценка
тръжна
ред
УПИ №…., кв…..
РЗП
……….г.
лв.
цена
кв.м
лв.
1

С.Красен
УПИ №І кв.15

17054кв.м

№3287/08.12.2009г. 33971,60

34202,08

Продажбата на имота 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 предложената начална тръжна
цена, която не е по-ниска от данъчната видно от таблицата, в размер на 34202,08 лв.
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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.8 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 № 11-18
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. както следва:
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.
1.

Имот №224002

14,644дка Стоп.двор, трета кат.

С.Калина
кв.4, УПИ №V

18231кв.м Смесено предназначение

Очаквани приходи от продажба на имоти: 39452,59лв.

Прекратяване на съсобственост
№
Имот

Площ
кв.м

Описание

с.Калина
1.

Кв.1 –УПИ №V

9852кв.м Смесено предназначение

2

Кв.1 – УПИ №VІ

3277кв.м Смесено предназначение

Очаквани приходи от прекратяване на съсобственост 21662,85лв.
Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да извърши последващите
съгласно закона действия.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 13 „за”, 0 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІІІ.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно
разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на ЗОС
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-19
На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА и чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 ЗОС
съвет Генерал Тошево РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ за продажба следните недвижими имоти – частна
собственост:
№
Местонахождение
Дворно
АОС №…, вп. Данъчна
по
на имота,
място/ЗП, под №…., том …,
оценка
ред
УПИ №…., кв…..
РЗП
……….г.
лв.
кв.м

Общински

1

9371,44

2

Гр.Ген.Тошево
Имот №224002
С.Калина
УПИ №V кв.4
Дворно място

14,644дка

№2756/10.01.2008г. 3823,50

18231,00кв.м №3253/02.11.2009г. 29052,90

общинска
Начална
тръжна
цена
лв.

30081,15

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 - 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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Георги Господинов Георгиев - директор на дирекция
”Финанси и бюджет” и гл.счетоводител на Община Генерал Тошево, относно актуализация
на бюджет 2009г. на Община Генерал Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-20
На основание чл.21, ал.1, т.6 ЗМСМА и чл.18 ЗОБ Общински съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
І. Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009г. в частта му за
местните приходи в съответствие с Приложение № 1.
ІІ. Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009г. в частта му
за местните разходи съгласно Приложение № 2.
ІІІ. Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009г. като
прехвърля 72000лв. от § 9501 Остатък по банкови сметки от предходен период от държавни
приходи в местни приходи. Прехвърля 72000лв от § 1020 Външни услуги на държавна дейност
337 Извънучилищни дейности в същия параграф и номер дейност, но в местни дейности.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 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 актуализация
на бюджет 2009г. на Община Генерал Тошево.
След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-21
На основание чл.21, ал.1, т.6 ЗМСМА и чл.18 ЗОБ Общински съвет Генерал Тошево
РЕШИ:
1. Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009г. в частта му
за капиталовите разходи в съответствие с Приложение №1.
2. Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009г. в частта му
за местни приходи като увеличава §1303 Данък върху превозните средства с 42122лв. , §2704
Такса за ползване на ДСП с 9896лв. и §2710 Такса за технически услуги с 4000лв.
3. Приема актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2009г. в частта му
за местни приходи като увеличава §1303 Данък върху превозните средства с 9376лв.
Актуализацията е във връзка с решение 7-14/23.09.2009г. – за промяна в капиталовите
разходи.
ПОИМЕННО 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

____________ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО_____________

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
ПРОТОКОЛ
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование,
култура, социални дейности и спорт”, относно допълване на 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 № 11-22
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Прави следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община
Генерал Тошево, като следва:
Член 2, ал.1 т.3 става: „за ползване на детски ясли, млечна кухня, детски градини,
лагери, общежития и други общински социални услуги”;
Раздел ІІІ става „Такси за детски ясли, млечна кухня, детски градини, домове за
социални грижи, лагери и други общински социални услуги”;
Към чл.23 се добавя ал.1А „За ползване на млечна кухня родителите или
настойниците заплащат такса в размер на 1,20 лв.на ден”.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 13 „за”, 0 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Албена Павлова – директор на дирекция „Образование,
култура, социални дейности и спорт”, относно изплащането на транспортни разноски на
работещите в училищата и детските градини на територията на община Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-23
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., Общинският съвет Генерал Тошево РЕШИ:
І. 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:
СОУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Генерал Тошево
1.
Зинаида Желева Василева – НЕОО – 90%
2.
Миглена Атанасова Димитрова – английски език – 90%
ОУ „Христо Смирненски” гр.Генерал Тошево
1.
Петър Динев Петков – учител по музика – 90%
2.
Васил Божидаров Бакларов – учител по народни танци – 90%
3.
Златка Георгиева Петкова – учител в ДОЦ – 90%
4.
Коста АндреевВасилев – учител по шах – 90%
Ученическо общежитие
1.
Стоянка Георгиева Георгиева – възпитател ПЕОО – 90%
2.
Красимира Янкова Енева – възпитател ПЕОО – 90%
ОУ “Й.Йовков” с.Спасово
1.
Пламен Петров Рибаров – математика и физика - 90%
2.
Стоянка Кръстева Иванова – възпитател НЕОО – 90%
ОУ “В.Левски” с.Преселенци
1.
Стоянка Димитрова Стойкова – учител начален етап - 90%
2.
Валентина Николова Анастасова - учител начален етап - 90%

3.
Дияна Иванова Чалъкова - учител начален етап - 90%
4.
Ганка Иванова Ганчева – учител начален етап – 90%
ОУ „Й.Йовков” с.Красен
1.
Росица Тодорова Койнова – директор – 90%
2.
Стефка Георгиева Стоянова - учител НЕОО – 90%
3.
Йорданка Димитрова Кънчева - учител НЕОО – 90%
4.
Татяна Йорданова Йорданова – възпитател ПЕОО - 90%
5.
Жени Божидарова Тодорова –учител НЕОО – 90%
6.
Феличия Илиева Найденова-Михайлова – БЕЛ – 90%
ЦДГ с.Василево
1.
Дияна Калчева Йосифова – директор – 90%
ЦДГ „Първи юни” гр.Генерал Тошево
1.
Добра Димитрова Желязкова – учител – 90%
ІІ. Общински съвет Генерал Тошево утвърждава списъка на работещите в училищата
и детските градини, пътуващи безплатно с ученическия транспорт по маршрутни линии,
осъществени и заплатени от Общината, както следва:
ОУ “Хр.Ботев” с.Кардам
1.
Ангел Хараламбиев Димов –учител по математика
2.
Люба Ангелова Георгиева - учител НЕОО
ОУ “Й.Йовков” с.Красен
2.
Генка Господинова Димитрова – НЕОО
3.
Росица Великова Димитрова – НЕОО
4.
Донка Недялкова Балчева – учител НЕОО
5.
Красимира Минчева Атанасова – учител по биология
6.
Красимира Петрова Тодорова – учител по история и география
7.
Тодорка Стоянова Стефанова – възпитател ПЕОО
8.
Стоянка Георгиева Георгиева – мед.специалист
ОУ “Й.Йовков” с.Спасово
1.
Елена Дочева Недялкова – директор
2.
Марияна Игнатова Стефанова – биология и химия
3.
Даниела Иванова Василева – подготвителен клас
4.
Костадинка Желева Новакова – възпитател
ОУ “В.Левски” с.Преселенци
1.
Митка Тодорова Колева - директор
2.
Ивелина Желева Милчева – БЕЛ
3.
Антоанета Димитрова Йовчева – ЧЕО
4.
Веселка Георгиева Стефанова – химия
5.
Димитричка Михайлова Христова – труд и творчество
6.
Рада Тинева Костадинова – възпитател в ПЕОО
ОДЗ „ Пролет” гр.Генерал Тошево
1.
Емине Раифова Салиева – медицински специалист
ОДЗ „Радост” гр.Генерал Тошево
1.
Невянка Петрова Тодорова - домакин
ЦДГ с. Преселенци
1.
Любка Великова Генова - учител
ЦДГ с.Люляково
1.
Стоянка Костова Проданова – директор
2.
Димитричка Димова Стефанова – учител

3.
Мария Желева Чимширова – медицински специалист
ЦДГ с.Василево
1.
Стоянка Георгиева Димитрова – учител
ЦДГ с.Спасово
1.
Янка Атанасова Петрова – директор
ЦДГ с.Кардам
1.
Жулиета Стоянова Великова – директор
ЦДГ с.Йовково
1.
Янка Станчева Михайлова – директор
2.
Ангелина Костадинова Георгиева - учител
3.
Сминка Николова Радева - медицински специалист
ЦДГ с.Росица
1.
Бирсен Азисова Исмаилова – Амед – директор
ЦДГ с.Пчеларово
1.
Живка Атанасова Стоянова - учител
ЦДГ с.Присад
1.
Йорданка Добрева Вълкова – директор
2.
Атанаска Василева Маринова – учител
3.
Гинка Алексиева Георгиева - домакин
ЦДГ с.Петлешково
1.
Анка Замфирова Василева – директор
2.
Димитричка Димитрова Панчева – учител
3.
Снежана Иванова Кирчева - домакин

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА ІV.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна от д-р Ж.Нанева управител на “МЦ 1 Ген.Тошево”, относно
направените разходи по акредитацията на “МЦ 1 Ген.Тошево”.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-24
На основание чл.21, ал.1, т.23 от МСМА и във връзка с чл.4,ал.2,т 2 от Наредба
№18/20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните
заведения , Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Утвърждава сумата от 3411,05лева за покриване на разходите за акредитация на „МЦ 1
Ген.Тошево”- ЕООД гр.Ген.Тошево

ГЛАСУВАНЕ: от 15 гласували - 12 „за”, 0 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА V.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Писмо от Районен съд Генерал Тошево относно предложение за съдебни
заседатели.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-25
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с изискванията на Наредба № 2 от
08.01.2008 г. на Министерство на правосъдието Общински съвет Генерал Тошево РЕШИ:
Избира съдебни заседатели при Районен съд – град Генерал Тошево за периода
01.01.2010 г. – 31.12.2014 г. съгласно приложения списък.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА V.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно изменение на
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-26
На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл8 от Закона за нормативните актове, Общински
съвет Генерал Тошево допълва и изменя” Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество” както следва:
т.1 /В Глава първа “Общи разпоредби” създава нов член 6а със следния текст:
чл.6а /1/Собствеността на Общината върху мерите и пасищата е публична общинска
собственост и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на
предназначението на мерите и пасищата по реда на Закана за общинската собственост и при
спазване на условията и реда по Закона за опазването на земеделските земи.
/2 /Промяна на предназначение на мери и пасища съобразно чл.25 от ЗСПЗЗ и
учредяване на възмездни ограничени вещни права и сервитути се приема с решение за
изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението от Общински съвет с
мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници и се допуска по
изключение за:
1.Изграждане на елементи на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ,
предвидени с устройствени схеми и планове на Общината.
2.За инвестиционни проекти получили сертификат за инвестиции клас “А” и клас
“Б” съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.Приоритет са инвестиционите проекти
който се отнасят до икономическото развитие на Общината
а/.По искане на инвеститор сертифициран клас “А” или клас “Б” Кмета на
Общината учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот частна
общинска собственост без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на
Общински съвет;въз основа на което Кмета на общината издава заповед и сключва договор с
инвеститора.

3. Инвестиционни проекти свързани със социално икономическото развитие на
Общината и модерно и екологосъобразно земеделие както и развитие на хранителновкусовата промишленост и проекти обвързани с приоритетите за развитие на Общината
залегнали в “Стратегията за развитие”
4. За жилищно застрояване и включването им в границите на урбанизирана
територия съгласно устройствения план на населеното място.
т.2 Възлага на общинска администрация да разработи промени в Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане със земи от Общинския поземлен фонд – частна
общинска собственост, съгласно промените в ЗСПЗЗ.
Възлага на кмета на общината да извърши последващите съгласно закона действия.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА V.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно утвърждаване
на Комуникационна стратегия на Община Генерал Тошево за периода 2009-2012 година.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-27
На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет Генерал Тошево приема и
утвърждава Комуникационна стратегия на Община Генерал Тошево.
Стратегията е актуална след влизане на решението на Общински съвет в сила.
Кмета на общината да извърши последващите действия съгласно ЗМСМА.

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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА V.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно утвърждаване
на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Генерал Тошево, област
Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-28
На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от ЗМСМА Общинския съвет Генерал Тошево
приема и утвърждава Наредба за реда за получаване и управление на даренията от Община
Генерал Тошево.
Кмета на Общината да извърши последващите съгласно Закона действия.

ГЛАСУВАНЕ: от 16 гласували - 13 „за”, 0 „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
№ 11
от заседание на Общински съвет Генерал Тошево,
проведено на 22.12.2009 година
ПО ТОЧКА V.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Относно: Докладна записка от Д.Михайлов – кмет на общината, относно приемане на
промени в Наредбата за администриране на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Генерал Тошево.

След обсъжданията, Общински съвет Генерал Тошево прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11-29
На основание чл.21, ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА и на основание промяна в ЗМДТ
публикуван в ДВ 95/01.12.2009г. 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 на основание промяна в ЗМДТ публикуван в ДВ 95/01.12.2009г.
както следва:
Чл.70 /4/ Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.
Чл.74/1/ Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в
следните срокове: от 1 март и до 30 април, до 30 юни, до 30 септември, до 30 ноември на
годината, за която е дължим.
Чл.78/1/ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица.
Чл.78/2/ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,0 на
хиляда върху остатъчната стойност или данъчната, която е по-висока на недвижимия имот за
юридически лица.

Чл.98 /2/ При възмездно придобиване на имущество данъкът да е в размер на 3,0 на сто
върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна оценката на имуществото с повисока стойност.
§2 от ПЗР За 2010г.размера на местните данъци се определя в срок до 31януари 2010г.
§5 от ПЗР За 2010г- лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация до
30 април 2010г.
§6 от ПЗР За 2010г. първата и втората вноска на окончателния годишен /патентен/
данък се внасят в срок до 30 април 2010г.
§10 /2/ от ПЗР Задължава кмета на общината в срок до 31.01.2010г. да внесе
предложение за промяна на таксата за битови отпадъци в съответствие с измененията на
ЗМДТ.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС /П/
ГЕОРГИ РУСЕВ

А.Петрова

