ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 459
По Предложение с вх.№ ОбС-87/09.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско
дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата за
реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:
ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество „Айтос –
Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2017 год, който е приложен и е неразделна част от
настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 460
По Предложение с вх.№ ОбС-91/14.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско
дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр.Айтос за
2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата
за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:
ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество
„Многопрофилна болница за активно лечение –Айтос” ЕООД, гр.Айтос за 2017 год., който
е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.2. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 461
По Предложение с вх.№ ОбС-104/19.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско
дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата
за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:
ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество „Генгер”
ЕООД, гр. Айтос за 2017 год., който е приложен и е неразделна част от настоящия
протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 462
По Предложение с вх.№ ОбС-108/21.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско
дружество „Медицински център I” ЕООД, гр. Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата
за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество „Медицински
център I” ЕООД, гр. Айтос за 2017 год., който е приложен и е неразделна част от
настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.4. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 463
По Предложение с вх.№ ОбС-102/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Наредба за реда и условията за провеждане на обществено
обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8 от Закона
за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния кодекс, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,

Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за
поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос, която е приложена и е неразделна
част от настоящия протокол.
2. Наредбата за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане
на дългосрочен общински дълг от община Айтос, приета с Решение № 463/28.03.2018 г. на
Общински съвет – Айтос, влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен
приятел.”

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 464
По Докладна записка с вх.№ ОбС-93/15.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2019 2021 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т.6, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 23, ал.3
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на бюджета на община
Айтос,

Р Е Ш И:
1. Одобрява бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2019 – 2021 г. в
частта за местните дейности, по групи и параграфи на единната бюджетна класификация
съгласно Приложение № 8, което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Одобрява прогнозата за общински дълг ( вкл. и намерения за нов ) и разходите за
лихви по него за периода 2019-2021 г. , съгласно Приложение № 6г, което е приложено и е
неразделна част от настоящия протокол.
3. Одобрява прогнозата на показателите за поети ангажименти и за задължения за
разходи за периода 2019-2021 г. Приложение № 1а, което е приложено и е неразделна част
от настоящия протокол.
4. Одобрява прогноза за приходите и разходите на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Айтос” ЕООД за периода 2019 – 2021 г. и за активите и пасиви за
съответната година, съгласно Приложение № 10а, което е приложено и е неразделна част от
настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Изменено с решение № 487/26.04.2018 г., пр. № 31

Р Е Ш Е Н И Е
№ 465
По Докладна записка с вх.№ ОбС-96/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.9, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:
1. Да бъдат застраховани, включително срещу природни бедствия и земетресения със
средства от общинския бюджет, имотите-частна общинска собственост, в това число и
всички общински жилища, съгласно Приложение 1 и Приложение 2, които са приложени и
са неразделна част от настоящия протокол.
2. Застрахователните вноски за имотите и вещите общинска собственост,
предоставени под наем или на концесия, са за сметка на наемателите или концесионерите, а
в случаите на публично-частно партньорство – са за сметка на определения в договора
партньор.
3. Общински съвет Айтос упълномощава Кмета на Община Айтос, да извърши всички
дейности по застраховането на имотите.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.7. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 466
По Докладна записка с вх.№ ОбС-97/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
І. ОТМЕНЯ свое решение № 445 от 28.02.2018 г.
ІІ. УПЪЛНОМОЩАВА Васил Едрев - кмет на община Айтос, представител по
Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува на редовно заседание на
общото събрание на асоциацията „за” решения, както следва:
1. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за
2017 г.
2. На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2017 г.
3. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния финансов отчет (ГФО)
на асоциацията за 2017 г., съгласно чл. 38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството.
4. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема предложения Бюджет на асоциацията за 2018 г.
(размер на вноската на държавата – 15 000 лв. и размер на общинските вноски съобразно
процентното съотношение на гласовете им в общото събрание, общо 42 857.14 лв.).

5. Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Инвестиционната програма на
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2018 г.
IІI. ОПРЕДЕЛЯ Мариана Димова - заместник - кмет на община Айтос за
представител на Община Айтос в общото събрание на Асоциация по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, при
невъзможност на кмета на община Айтос да участва лично в общото събрание на
Асоциацията за приемане на посочените решения.
Общински съвет Айтос допуска предварително изпълнение на настоящето решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.8. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 467
По Предложение с вх.№ ОбС-105/20.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Програма ИНТЕРРЕГ по
Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество БългарияТурция 2014-2020, Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на
капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите
природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, и съгласно Насоките за
кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България
и Република Турция 2014-2020 г.,

Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Айтос дава съгласието си за съвместно разработване,
кандидатстване и изпълнение на проект със Специална областна администрация на
провинция Одрин, Република Турция по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел
1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и
управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния
район с водещ партньор - Специална областна администрация на провинция Одрин,
Република Турция.
2. Дава съгласието си Община Айтос да ползва безвъзмездно активите придобити от
реализацията на проектните дейности, за целите и нуждите на проекта в продължение наймалко на 5 години след приключването му.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия във
връзка с кандидатстване и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение.
На основание чл. 60, ал.1 от АПК и в предвид кратките срокове за кандидатстване, с
оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по
Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция
2014-2020г, Общински съвет- Айтос допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.9. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 468
По Докладна записка с вх.№ ОбС-82/02.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен
план за линеен обект /трасе/ на обект: „Реконструкция на Главен канализационен клон ІІІ за
отходни води, разположен в регулационните граници на гр. Айтос и поземлени имоти №№
000786, 000515, 000518, землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през
имоти общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б,
ал.1 и ал.4 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
Разрешава на Община Айтос изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен
обект /трасе/ на обект: „Реконструкция на Главен канализационен клон ІІІ за отходни води,
разположен в регулационните граници на гр. Айтос и поземлени имоти №№ 000786, 000515,
000518, землище на гр. Айтос”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Реконструкция на Главен канализационен
клон ІІІ за отходни води, разположен в регулационните граници на гр. Айтос и поземлени
имоти №№ 000786, 000515, 000518, землище на гр. Айтос” да премине през следните
общински имоти: № 000786, землище на гр. Айтос с НТП „ Друга селищна територия”,
общинска собственост; № 000515, землище на гр. Айтос с НТП „Пасище, мера”, общинска
собственост, № 000518, землище на гр. Айтос с НТП „Пасище, мера”, общинска
собственост.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на Кмета на Общината за сведение и
изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.10. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 469
По Докладна записка с вх.№ ОбС-100/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен
план за трасе на главен водопровод от напорни водоеми до разпределителна мрежа на гр.
Айтос с участъци – 1. Главен водопровод от НВ с V=2х4500 м³ през РШ1 до
разпределителна мрежа на гр. Айтос; 2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 м³ през
РШ2 до разпределителна мрежа на гр. Айтос и даване съгласие за преминаването му през
имоти общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б,
ал.1 и ал.4 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на главен водопровод от
напорни водоеми до разпределителна мрежа на гр. Айтос с участъци – 1. Главен водопровод
от НВ с V=2х4500 м³ през РШ1 до разпределителна мрежа на гр. Айтос; 2. Главен
водопровод от РШ1 и НВ с V=600 м³ през РШ2 до разпределителна мрежа на гр. Айтос.
Дава съгласие трасето на главния водопровод от напорни водоеми до разпределителна
мрежа на гр. Айтос с участъци – 1. Главен водопровод от НВ с V=2х4500 м³ през РШ1 до
разпределителна мрежа на гр. Айтос; 2. Главен водопровод от РШ1 и НВ с V=600 м³ през
РШ2 до разпределителна мрежа на гр. Айтос да премине през следните общински имоти: №
000544, землище на гр. Айтос с НТП „Друг вид терен със селищен характер”, общинска
собственост и № 139046, землище на гр. Айтос с НТП „Пасище, мера”, общинска
собственост.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас и Кмета на Общината
за сведение и изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.11. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 470
По Докладна записка с вх.№ ОбС-101/19.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен
план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов отливен канал от нов дъждопреливник 12 на гр.
Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б,
ал.1 и ал.4 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект:
„Нов отливен канал от нов дъждопреливник 12 на гр. Айтос”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Нов отливен канал от нов
дъждопреливник 12 на гр. Айтос” да премине през следните общински имоти: № 000056,
землище на гр. Айтос с НТП „ Полски път”, общинска собственост; № 000695, землище на
гр. Айтос с НТП „Канал”, общинска собственост, № 000907, землище на гр. Айтос с НТП
„Полски път”, общинска собственост и № 000960, землище на гр. Айтос с НТП „Полски
път”, общинска собственост.
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на „ВиК” ЕАД – гр. Бургас и Кмета на
Общината за сведение и изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 471
По Докладна записка с вх.№ ОбС-99/16.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ XII-1424, кв.89 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.”Александър Стамболийски”
№ 30,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобственика Георги Стаматов Топалов, чрез продажба частта на общината,
представляваща 3/403 кв.м ид.ч. (три квадратни метра идеална част) от УПИ XII-1424
(урегулиран поземлен имот дванадесети за хиляда четиристотин двадесет и четвърти),
целият имот с площ 403 кв.м (четиристотин и три квадратни метра) в кв.89 (квартал
осемдесет и девети) по плана на гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, при граници за целия имот: север–УПИ X-1425,1426 в кв.89, изток – УПИ
IX-1423 в кв.89, юг – улица, запад – улица, на цена 220,00 лв. (двеста и двадесет лева), без
ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5106/09.03.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.13. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 472
По Докладна записка с вх.№ ОбС-98/16.03.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ I-1, кв.2 по плана на с.Черна могила, община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобственика Хюсеин Ахмед Ахмед, чрез продажба частта на общината, представляваща
119/801 кв.м ид.ч. (сто и деветнадесет квадратни метра идеална част) от УПИ I-1
(урегулиран поземлен имот първи за първи), целият имот с площ 801 кв.м (осемстотин и
един квадратни метра) в кв.2 (квартал втори) по плана на с.Черна могила, общ. Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: северозапад
– улица по проект, изток – УПИ II-2 в кв.2, юг – улица, запад – Край на регулация, на цена
1240,00 лв. (хиляда двеста и четиридесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска
собственост №5096/14.02.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 473
По Докладна записка с вх.№ ОбС-95/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на имот № 657, с площ от 1022 кв.м., находящ се в землището на
гр. Айтос, местност „Провадийско шосе”, на собственик на законно построена сграда,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3, във връзка с чл.41, ал.2 от Закон за общинската
собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 54 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Айтос,

Р Е Ш И:
1. Включва към раздел ІІ В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2018 година недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 657, с площ от 1022 кв.м, находящ се в
землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”.
2. Да се извърши продажба на ПИ № 657 с площ от 1022 кв.м., находящ се в
землището на гр.Айтос, местност „Провадийско шосе”, четвърта категория , актуван с АОС
№ 2012/29.05.2009г., с граници на имота: Полски път, ПИ № 655, ПИ № 656, ПИ № 669, ПИ
№ 658, на цена определена от независим оценител в размер на 1971,00 лв. /хиляда
деветстотин седемдесет и един лева/, на Гюнер Реджеб Сюлейман - собственик на законно
построена сграда.
3. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по продажба на имота и
сключването на договор.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 21 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.15. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 474
По Докладна записка с вх.№ ОбС-94/16.03.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна
общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване - 9 броя,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 , ал. 2 от Закона за общинската собственост,
чл. 45, ал. 1, във връзка с чл. 54 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Айтос,

Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ № 1225, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ
от 562 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:
ПИ №1227, ПИ №1203, ПИ №1204, ПИ №1226, Път, актуван с АОС № 5104/23.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1089,00 лв. /хиляда осемдесет и девет лева/.
2. ПИ № 1203, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ
от 611 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:
Път, ПИ №1204, ПИ №1225, ПИ №1227, актуван с АОС № 5102/21.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1184,00 лв. /хиляда сто осемдесет и четири лева/.
3. ПИ № 2694, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от
597 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път,
ПИ №2690, ПИ №2696, ПИ №2695, актуван с АОС № 5103/22.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1198,00 лв. /хиляда сто деветдесет и осем лева/.
4. ПИ № 2684, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от
640 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ
№2682, ПИ №2683, Път, ПИ №2685, актуван с АОС № 5089/14.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1284,00 лв. /хиляда двеста осемдесет и четири лева/.

5. ПИ № 2912, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от
680 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път,
ПИ №2911, ПИ №3014, ПИ №2913, актуван с АОС № 5087/14.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1364,00 лв. /хиляда триста шестдесет и четири лева/.
6. ПИ № 17, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от
714 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път,
ПИ №18, ПИ №25, Път, актуван с АОС № 5088/14.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1420,00 лв. /хиляда четиристотин и двадесет лева/.
7. ПИ № 18, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от
976 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път,
ПИ №19, ПИ №25, ПИ №17, актуван с АОС № 5090/14.02.2018г.
Начална тръжна цена: 1942,00 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и два лева/.
8. ПИ № 151, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ
от 642 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:
Път, ПИ №152, ПИ №155, ПИ №150, актуван с АОС № 4670/11.04.2017г.
Начална тръжна цена: 1283,00 лв. /хиляда двеста осемдесет и три лева/.
9. ПИ № 147, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ
от 1103 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:
ПИ №106, ПИ №148, Път, Път, актуван с АОС № 5091/14.02.2018г.
Начална тръжна цена: 2203,00 лв. /две хиляди двеста и три лева/.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на
имотите и да сключи договори за разпореждане.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 21 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.16. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 475
По Предложение с вх.№ ОбС-113/26.03.2018 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане отчета за дейността на Общинско търговско
дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2017 год.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.1, т.3 от Наредбата
за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с
общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА годишен финансов отчет на Общинско търговско дружество „Авицена”
ЕООД, гр. Айтос за 2017 год., който е приложен и е неразделна част от настоящия
протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.03.2018 г.,
Протокол № 30, т.17. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

