ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 179
По Предложение с вх.№ 289/ 21.07.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване на
изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.8, чл.11,
ал.3 и чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове,
РЕШИ:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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, както следва:
§1. В Чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
Текста на чл.24, ал.1 придобива следната редакция: „В рамките на срока по чл.26 ал.1
кмета на общината представя проекта на бюджета за публично обсъждане от местната общност,
като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата
на общината, във вестник „ Народен приятел” и „РТВ” Айтос.”
Създава се нова ал.7: „Кметът на община в процедура по финансово оздравяване
изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финанасите.”
§2. В Чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 3:
т. 1 числото „5” се заменя с „15”;
т. 2 числото „30” се заменя с „50”;
Създава се нова т.6: „При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в
процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по
проекта на бюджет на общината”.
Досегашните т. 6 до т. 9 стават съответно от т. 7 до т. 10.
§3. В чл. 40 се правят следните изменение:
Алинея 1 придобива следната редакция:
(1) Кмета на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показатели, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата
бюджетна година го внася за приемане от общински съвет. В случаите, когато Сметна палата
извършва финансов одит на годишния отчет на общината,кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на
годишния отчет на общината.”

§4. В чл. 43 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”
ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на 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, приета с реш. № 179/29.08.2016 г., влиза в сила от
деня на публикуването й във вестник „Народен приятел”.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 180
По Предложение с вх.№ 301/ 05.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини на територията на Община Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8, 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.2 от ЗМСМА и във връзка с член 59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, както и чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г.
за предучилищното образование, издадена от министъра на образованието и науката,
РЕШИ:
§1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на община Айтос, която е приложена и неразделна
част от настоящия протокол.
§2. Наредбата, приета с реш. №180/29.08.2016 г. на Общински съвет Айтос, влиза в сила
от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел”.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 1 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.2. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 181
По Предложение с вх.№ 302/ 05.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, чл.8, чл.26 и чл.28
от Закона за нормативните актове и чл.75, 76, 77 и 79 от Административно-процесуалния
кодекс, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование,
РЕШИ:
§1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Айтос, която е приложена и
неразделна част от настоящия протокол.
§2. Наредбата, приета с реш. №181/29.08.2016 г. на Общински съвет Айтос, влиза в сила
от деня на публикуването й във вестник „Народен приятел”.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 182
По Информация с вх.№ 306/ 10.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно изпълнението на бюджета на Община Айтос и сметките за средства от Европейския
съюз за полугодието на 2016 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.137, ал.2 от ЗПФ и чл.45,
ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Айтос,
РЕШИ:
ПРИЕМА уточнения план и отчета за изпълнение на бюджета и актуализираните разчети
и отчети на сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2016 г. на община
Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
1 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.4. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 183
По Предложение с вх. № 333/ 18.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно кандидатстване на община Айтос, по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-1.009 - Изпълнение на ранни ВиК проекти компонент 2, обявена за финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020“.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от Закона за
общинския дълг и съгласно условията и реда за кандидатстване по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-1.009 Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2, одобрени със заповед № РД-ОП71/17.06.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна
среда 2014-2020“,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Айтос да кандидатства с проектно предложение:
„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, включващ изграждане на ПСОВ
Айтос, свързване на съществуващи основни колектори, изграждане на свързващ довеждащ и
заустващ колектор и съпътстваща инфраструктура, съгласно условията и реда за
кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с
референтен №BG16M1OP002-1.009 - Изпълнение на ранни ВиК проекти - компонент 2,
одобрени със заповед № РД-ОП-71/17.06.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
2. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение, община Айтос да
кандидатства с искане за кредит за мостово финансиране и/или искане за кредит за осигуряване
на необходимото съ-финансиране на проекта пред Фонд за органите на местно самоуправление
в България – ФЛАГ.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 184
По Предложение с вх.№ 327/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и
рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно условията и реда на Наредба
№ 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Айтос да подаде заявление за кандидатстване по проект
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос“ съгласно
условията и реда на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна система в община Айтос“ отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 2: „Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда”;
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата;
Мярка 2.1.2.: Подобряване на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадните
води.
3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите документи
за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”.
4. При сключване на договор за предоставяне на финансова помощ задължава Община
Айтос да спазва законодателството в областта на държавните помощи.
Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
Протокол № 11, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 185
По Предложение с вх.№ 326/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно условията и реда на Наредба
№ 12 от 25.07.2016 г за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Айтос да подаде заявление за кандидатстване по проект
„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“ съгласно
условията и реда на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа на територията на община Айтос“ отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 2: „Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда”;
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата;
Мярка 2.1.1.: Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура - пътна
мрежа, публичен транспорт
3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите документи
за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”.
Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.7. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 186
По Предложение с вх.№ 328/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища на територията на община Айтос“ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и съгласно условията и реда на Наредба № 12
25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г.,
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Айтос да подаде заявление за кандидатстване по проект
„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Айтос“
съгласно условията и реда на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
2. Удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински
пътища на територията на община Айтос“ отговарят на приоритетите на Общински план за
развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 2: „Подобряване на инфраструктурата на общината и опазване и
съхранение на околната среда”;
Приоритет 2.1: Подобряване на инфраструктурата;
Мярка 2.1.1.: Модернизация и разширяване на местната транспортна инфраструктура - пътна
мрежа, публичен транспорт
3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите документи
за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”.
Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.8. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 187
По Докладна записка с вх. № 330/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и
социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001 – 2.004 – 0039
„Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от
община Айтос” сключен между Община Айтос и Министерството на труда и социалната
политика по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.10, от ЗМСМА и изискванията на чл.3.8.1 от
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект
BG05M9OP001 – 2.004 – 0039 сключен между Община Айтос и Министерството на труда и
социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Айтос да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платим на предявяване в полза на Министерството на труда и социалната
политика, за сума в размер на 48 700,80 лева /Четиридесет и осем хиляди, седемстотин лева и
осемдесет стотинки/ за обезпечаване на пълния размер на авансово плащане по
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект
BG05M9OP001 – 2.004 – 0039 „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7
години и техните семейства от община Айтос”, сключен между Община Айтос и
Министерството на труда и социалната политика.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по проект BG05M9OP001 – 2.004 – 0039 „Интегрирани услуги за ранно
детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.9. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 188
По Докладна записка с вх. № 310/ 15.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно даване на съгласие Миланка Русева – Директор на СУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос
да учреди безвъзмездно право на ползване в полза на „АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД
върху моторно превозно средство – автобус.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 и чл.39 от Закона
за общинската собственост,
РЕШИ:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Миланка Русева – Директор на СУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос
да УЧРЕДИ безвъзмездно право на ползване в полза на „АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД,
ЕИК 812108739 върху следното моторно превозно средство – автобус: марка „Фолксваген”,
модел „Крафтър”, 10+1 бр. места, per. № СА 9390 ХТ, рама № WV1ZZZ2EZF6012106, двигател
№ CKT090090, в срок до 30.06.2017 год.
2. Възлага на Миланка Русева – Директор на СУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос да
сключи договор за безвъзмездно право на ползване с „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, в срок до
30.06.2017 год.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.10. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 189
По Докладна записка с вх.№ 315/ 16.08.2016 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.64а от Закона за защита при
бедствия,
РЕШИ:
1. Определя за представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия:
- ТУРХАН БАЙРЯМ ФАИК
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседанието на
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, той ще бъде заместван от:
- АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
3. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид датата на насрочената първа работна среща
на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и с оглед осигуряване възможност
Общински съвет Айтос да има свой представител, допуска предварително изпълнение на
решението.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.11. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 190
По Докладна записка с вх. № 322/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща
помещение № 11, с площ 41 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда
„Общински дом” в с. Пирне, УПИ ХІ, кв.15 по плана на с.Пирне.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от ЗОС и
чл.13, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
РЕШИ:
І. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната програма
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2016г.,
като в раздел II, точка А, „Имоти, които Община Айтос има намерение да предостави под наем
или аренда” се добавя част от имот – публична общинска собственост, представляваща
помещение №11, с площ 41 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда
„Общински дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. Пирне, при граници на помещението: север –
външен зид, изток – външен зид, юг - коридор, запад – външен зид. Имотът е актуван с Акт за
публична общинска собственост № 652/09.05.2000г.
ІІ. Да се отдаде под наем за срок от три години, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване, част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение
№11, с площ 41 кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда „Общински
дом”, УПИ ХІ, кв. 15 по плана на с. Пирне, при граници на помещението: север – външен зид,
изток – външен зид, юг - коридор, запад – външен зид, с начална тръжна цена 57,40 лв.
/петдесет и седем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. Имотът е актуван с Акт за публична
общинска собственост № 652/09.05.2000г.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира тръжна процедура и сключи
договор за наем със спечелилия участник.
Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
Протокол № 11, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 191
По Предложение с вх. № 308/ 12.08.2016 г. от група общински съветници, относно
допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост на Община Айтос за 2016 г. и отдаване под наем на помещение, находящо се на
партерен етаж, със самостоятелен вход, в административна сграда „Кметство” с.Съдиево –
публична общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, във връзка със
заявление вх.№92-Ф-409/11.04.2016 г. от Сдружение с нестопанска цел „Юнивърс 2001”,
преименувано в „Юнивърс 2001 Спортен клуб Ейнджълс”.

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с цел приемане на целесъобразно решение по
оттегленото предложение с вх. № 308/12.08.2016г. от група общински съветници,
РЕШИ:
ИЗБИРА 5/пет/ общински съветника, както следва: Панайот Которов, Стоян Колев,
Петър Янев, Димо Парушев и Ружди Ахмед, които с представители на общинска
администрация, кмета на село Съдиево, инвеститора – Сдружение с нестопанска цел „Юнивърс
2001 Спортен клуб Ейнджълс”, да проведат среща със жителите на село Съдиево.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.13. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 192
По Предложение с вх. № 320/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Айтос
за учебната 2016/2017 г. и функциониране на смесена полудневна група в с.Малка поляна филиал на ДГ„Здравец” под минималния брой деца.

Общинският съвет – гр. Айтос,
РЕШИ:
1. На основание чл.11, ал.2 Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, във връзка с чл.294, т.2 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,
При изготвяне бюджета на Община Айтос за 2017 година да се заложат необходимите
средства за дофинансиране на маломерните паралелки, съгласно представения списък на
училищата за учебната 2016/2017 година, както следва:
№
по
ред

Паралелка/клас/

1.

ОУ „Хр.Ботев”с. Мъглен
VІII клас

2.

3.

Брой ученици по списък
за учебната 2016/2017г.

Недостиг до
норматива за
минималния брой
ученици

12
Общо:

6
6

ОУ „Светлина”с.Тополица
І клас
II клас
III клас
IV клас
VІІ клас
VІІІ клас

12
12
15
10
13
8
Общо:
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево

4
4
1
6
5
10
30

V клас
VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас

7
3
6
7
23

11
15
12
11
Общо:

4.

ОУ „Христо Ботев” с.Пирне
VII клас
VIII клас
Всичко за общината:

15
17
Общо:

3
1
4
63

2. На основание чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващи звена, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,
1. Утвърждава функционирането на смесена полудневна група със 7 /седем/ деца в с.
Малка поляна.
2. Упълномощава Кмета на Община Айтос да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 193
По Докладна записка с вх. № 338/ 25.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно приемане на минимална конкурсна цена и условията за провеждане на публично
оповестен конкурс на един етап за обект: общински нежилищен имот, кафе „Еделвайс”, ул.”Цар
Освободител” № 15, гр.Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31,
ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.3, чл.7, чл.8, чл.10, ал.2 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 116 от 27.04.2016г. на Общински съвет – Айтос,
РЕШИ:
І. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за
приватизацията на общински нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс”, ул.”Цар Освободител”
№ 15, ет.2, гр.Айтос, актуван с акт за общинска собственост № 90 от 15.01.1998г.,
представляващ обособена част от втори етаж на търговска сграда, със застроена площ от 536 м2
и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ І в
кв.124 по ПУП на гр.Айтос, планоснимачен № 5, с площ 2660кв.м.
ІІ. Наименование на обекта на конкурса: нежилищен имот, обект: кафе „Еделвайс”,
ул.”Цар Освободител” № 15, ет.2, гр.Айтос, актуван с акт за общинска собственост № 90 от
15.01.1998г., представляващ обособена част от втори етаж на търговска сграда, със застроена
площ от 536 м2 и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху УПИ І в кв.124 по ПУП на гр.Айтос, планоснимачен № 5, с площ 2660кв.м,:
ІІІ. Определя минимална конкурсна цена в размер на 362 000 лв. /триста шестдесет и
две хиляди лв./. Наддавателните предложения не могат да бъдат по-ниски от посочената
минимална конкурсна цена.
ІV. Публично оповестеният конкурс на един етап да се проведе на 31-ия ден след
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”, а ако този ден е неприсъствен – на
първия следващ работен ден, в малката заседателна зала на общината, ул. Цар Освободител 3,
от 10:00 ч.
V. Определя критерии за оценка, както следва:
1. Финансов критерий /предложена цена – в лева/ – тежест на критерия 70%;
2. Размер на инвестициите – тежест на критерия 20%;
3. Срок на инвестициите – тежест на критерия 10%.
VІ. Определя депозит за участие в конкурсната процедура: парична вноска в размер на
15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/ с краен срок за внасянето му по банкова сметка IBAN

BG 27BUIN95613300447527, ТБ "Алианц България"АД - ФЦ Айтос до последния работен ден,
предхождащ конкурса.
VІІ. Определя цена на конкурсната документация в размер на 50 лв. /петдесет лева/ без
ДДС. Място за закупуване на конкурсната документация: Центъра за услуги и информация на
гражданите на общината, в срок до два работни дни преди датата на конкурса, след
представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние и документ,
удостоверяващ внасянето на цената на конкурсната документация в касата на Община Айтос. В
случай, че конкурсната документацията се закупува от името на друго лице, се представя и
нотариално заверено пълномощно.
VІІІ. Срок за подаване на оферти: до последния работен ден, предхождащ конкурса, в
Центъра за услуги и информация на гражданите на общината.
ІХ. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до
деня, предхождащ датата на конкурса, след предварителна заявка и представен платежен
документ за закупена конкурсна документация.
Х. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени запитвания
за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 3 /три/ работни
дни преди датата на провеждане на конкурса.
ХІ. Утвърждава конкурсна документация за провеждане на процедурата публично
оповестен конкурс на един етап, неразделна част от настоящото решение.
ХІІ. 1. На основание чл.8 от Наредбата за търговете и конкурсите в качеството си на
орган по приватизация, Общински съвет Айтос назначава комисията за организирането и
провеждането на конкурсната процедура по приватизация на обекта в състав:
Председател: Кина Димова- гл.експерт в отдел „ОС”
Членове: Ганка Генчева- главен юрисконсулт на община Айтос
Живка Минчева- ст.експерт в отдел „ОС”
Резервни членове: Нина Петкова- началник отдел „ОС”
Катя Марчева- ст.експерт в отдел „ОС”
2. Комисията по т.1 след разглеждане на офертите и оценката им в съответствие с
критериите, определени с конкурсната документация, да изготви мотивиран доклад до
Общински съвет, съдържащ предложение за класация.
ХІІІ. На основание чл.31 ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол решението в частта му по точка от І до Х да се публикува в Държавен вестник и наймалко два централни ежедневника.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.15. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 194
По Докладна записка с вх. № 323/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно даване на съгласие за извеждане от експлоатация на имот № 000438, с площ от 22,826
дка, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр.Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.30 –чл.37от Наредба
№13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за извеждане от експлоатация на имот №000438, с площ от 22,826 дка, с
НТП „Язовир”, актуван с АОС № 238/05.04.1999г., при граници и съседи: №000535; №000537 ;
№000439 ; №000536; №000530, находящ се в землището на гр. Айтос.
2. Упълномощава Кмета на община Айтос, да предприеме всички необходими действия
за извеждане от експлоатация на язовир „Чатал дере”, представляващ имот №000438, с площ от
22,826 дка, находящ се в землището на гр. Айтос, в съответствие с действащата нормативна
уредба.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.16. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 195
По Докладна записка с вх. № 318/ 16.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим
имот – частна общинска собственост, представляваща стая и коридор с обща площ 16,30 кв.м,
на първи етаж от триетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-19 в кв.124 по плана на
гр.Айтос, между улиците „Станционна” и „Крум Делчев”.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.9 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави на Областен съвет на Български червен кръст - Бургас
за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот - частна
общинска собственост, представляваща стая и коридор с обща площ 16,30 кв.м, на първи етаж
от триетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-19 в кв.124 по плана на гр.Айтос, между
улиците „Станционна” и „Крум Делчев”, при граници на помещенията: север-клубно
помещение, изток-външен зид, юг-външен зид, югоизток-вход с външно стълбище, западвъншен зид, отгоре-жилищен етаж и отдолу-мазе. За имота е съставен АОС №643/16.12.1999г.
Помещенията се предоставят за дейността на Общинската организация на БЧК – гр.
Айтос.
2. Утвърждава проект на Договор за учредявяне на безвъзмездно право на ползване.
3.Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти
при ползване на помещенията, да заплаща дължимите суми за такса „Битови отпадъци” и
всички консумативни разходи, свързани с потреблението на имота.
4.Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с Областен съвет на Български червен кръст – Бургас.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.17. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 196
По Докладна записка с вх. № 324/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000196, с НТП „храсти”, находящ се в
землището на с.Карагеоргиево и промяна начина на трайно ползване на имот с проектен №
000377, с площ 2,500 дка.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.78а от ППЗСПЗЗ,
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се раздели имот №000196, с площ 18,047 дка, категория четвърта,
НТП „храсти”, актуван с АОС № 4326, находящ се в м. „Маревица” в землището на
с.Карагеоргиево, съгласно приложения проект за делба и да се образуват два нови имота: имот
с проектен № 000378, с площ 15,547 дка, НТП „храсти” и имот с проектен № 000377, с площ
2,500 дка, с НТП „храсти”.
2. След влизане в сила на решението по т.1 дава съгласие да се промени начина на
трайно ползване на имот с проектен №000377, с площ 2,500 дка, категория четвърта, находящ
се в м. „Маревица” в землището на с.Карагеоргиево, от НТП „храсти” в НТП „изоставена
нива”.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия за
разделяне на имота и промяната на начина на трайно ползване.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.18. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 197
По Докладна записка с вх. № 314/ 15.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и юридическо лице в УПИ ІІІ
кв.204 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Шейново”№2.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и 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,
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна и от друга
съсобственика „Атанас Пламенов-2014”ЕООД, чрез продажба частта на общината,
представляваща 51/230 кв.м ид.ч. (петдесет и един квадратни метра идеална част) от УПИ ІІІ
(урегулиран поземлен имот трети), целият имот с площ 230 кв.м (двеста и тридесет квадратни
метра) в кв.204 (квартал двеста и четири) по плана на гр. Айтос, отреден за „Обществено и
делово обслужване (за супермаркет)”, при граници за целия имот: север – УПИ ІІ в кв.204,
изток – УПИ ІІ в кв.204, юг – Улица, запад – Улица, на цена 3790,00 лв. (три хиляди
седемстотин и деветдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост
№4332/27.07.2016г.
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.19. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 198
По Докладна записка с вх. № 312/ 15.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ХV-244, кв.27 по плана на с.Пещерско, община Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и 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,
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна и от друга
съсобственика Милен Георгиев Лазаров, чрез продажба частта на общината, представляваща
19/1008 кв.м ид.ч. (деветнадесет квадратни метра идеална част) от УПИ ХV-244 (урегулиран
поземлен имот петнадесети за двеста четиридесет и четвърти), целият имот с площ 1008 кв.м
(хиляда и осем квадратни метра) в кв.27 (квартал двадесет и седми) по плана на с.Пещерско,
община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот:
север – УПИ ХVІ-244 в кв.27, изток – УПИ ХІІІ-254 в кв.27, юг – УПИ ХІV-243 в кв.27, запад –
Улица, на цена 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост №4322/18.07.2016г.
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.20. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 199
По Докладна записка с вх. № 313/ 15.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице
в УПИ ХІІ-161, кв.45 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и 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,
РЕШИ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна и от друга
съсобственика Жечка Стоянова Николова, чрез продажба частта на общината, представляваща
26/564 кв.м ид.ч. (двадесет и шест квадратни метра идеална част) от УПИ ХІІ-161 (урегулиран
поземлен имот дванадесети за сто шестдесет и първи), целият имот с площ 564 кв.м (петстотин
шестдесет и четири квадратни метра) в кв.45 (квартал четиридесет и пети) по плана на
с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за
целия имот: север – УПИ ІV-161 в кв.45, изток – Улица, юг – УПИ V-162 в кв.45, запад – УПИ
ІІІ-168 в кв.45, на цена 700,00 лв. (седемстотин лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост №4245/23.02.2016г.
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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.21. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 200
По Докладна записка с вх. № 319/ 16.08.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице
в ПИ № 232, находящ се в землището на с.Тополица, м. „Кокар бунар”.

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.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,
РЕШИ:
1. Включва към раздел ІІ В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в община Айтос през 2016 година недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ ид.част от ПИ № 232, с площ 222 кв.м, целият имот с площ 3009
кв.м, находящ се в м. „Кокар бунар”,землище с. Тополица, община Айтос.
2. Да се прекрати съсобствеността между община Айтос, от една страна, и от друга
съсобственика – Джемал Ахмедов Карахалилов, чрез продажба частта на общината,
представляваща 222/3009 кв.м ид.ч. (двеста двадесет и два квадратни метра идеална част) от
ПИ 232, целият с площ от 3009 кв.м., находящ се в м. „Кокар бунар” землище с. Тополица,
община Айтос, при граници на целия имот: ПИ № 236, ПИ № 237, ПИ №233, ПИ №301, Път,
ПИ №303, ПИ №302, ПИ №231, на цена от 163 лв. (сто шестдесет и три лв.), без ДДС
(освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност),
актувана с Акт за частна общинска собственост №4325/20.07.2016г.
3. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т.2 поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.22. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 201
По Докладна записка с вх. № 331/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за
линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV за електрозахранване на ПИ № 177025, масив 177,
землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас” и даване съгласие за преминаването му
през имот 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,
РЕШИ:
Разрешава на „ЕВН България ЕР” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен план за
линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV за електрозахранване на ПИ № 177025, масив 177,
землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Кабелна линия 1 кV за електрозахранване на
ПИ № 177025, масив 177, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас” да премине
през общински имот № 000927 с НТП „Полски път”, общинска публична собственост, землище
на гр. Айтос.
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 заявителя и Кмета на Общината за сведение и
изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.23. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 202
По Докладна записка с вх. № 332/ 17.08.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за
линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV от табло ниско напрежение на МТТ „Златна нива” до
нови електромерни табла с разпределителна част пред имоти 270017, 270018, 426005, 426006 и
426023, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас” 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,
РЕШИ:
Разрешава на „ЕВН България ЕР” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен план за
линеен обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV от табло ниско напрежение на МТТ „Златна нива” до
нови електромерни табла с разпределителна част пред имоти 270017, 270018, 426005, 426006 и
426023, землище на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Кабелна линия 1 кV от табло ниско
напрежение на МТТ „Златна нива” до нови електромерни табла с разпределителна част пред
имоти № 270017, 270018, 426005, 426006 и 426023, землище на гр. Айтос, община Айтос,
област Бургас” да премине през следните общински имоти: № 000448 с НТП „Полски път”,
общинска публична собственост, землище на гр. Айтос; № 000446 с НТП „Път ІV клас”,
общинска публична собственост, землище на гр. Айтос и № 000775 с НТП „Полски път”,
общинска публична собственост, землище на гр. Айтос.
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 заявителя и Кмета на Общината за сведение и
изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.24. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 203
По Докладна записка с вх. № 325/ 17.08.2016 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 – 20 бр.

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,
РЕШИ:
І. Включва към раздел ІІ В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в Община Айтос през 2016 година недвижими имоти - частна
общинска собственост, както следва:
- м. „Трите братя”, землище гр.Айтос – ПИ № 2691, ПИ №2693, ПИ №2678, ПИ
№2679.
- м. „Кокар бунар”, землище с.Тополица – ПИ № 125, ПИ №145, ПИ №147, ПИ №189,
ПИ №190, ПИ №237, ПИ №283, ПИ №285, ПИ №364.
ІI. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ № 2691, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 0,953
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС № 4321/15.07.2016г.,
с начална тръжна цена 1912 /хиляда деветстотин и дванадесет/ лв.
2. ПИ № 2693, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1,129
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС № 4320/15.07.2016г.,
с начална тръжна цена 2265 /две хиляди двеста шестдесет и пет/ лв.
3. ПИ № 2678, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1,087
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС № 4323/20.07.2016г.,
с начална тръжна цена 2181 лв. /две хиляди сто осемдесет и един лв /.
4. ПИ № 2679, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 0,974
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, актуван с АОС № 4324/20.07.2016г.,
с начална тръжна цена 1954 /хиляда деветстотин петдесет и четири/ лв.
5. ПИ № 125, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,919 дка, пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, актуван с АОС №
4112/27.07.2015г., с начална тръжна цена 880 лв./осемстотин и осемдесет лв./.
6. ПИ № 189, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,274 дка, пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, актуван с АОС №
4135/30.07.2015г., с начална тръжна цена 263 лв./двеста шестдесет и три лв./.

7. ПИ № 190, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,256 дка, пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, актуван с АОС №
4136/31.07.2015г., с начална тръжна цена 253 лв./двеста петдесет и три лв./.
8. ПИ № 237, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1,079 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 4318/15.07.2016г.,
с начална тръжна цена 788 /седемстотин осемдесет и осем/ лв.
9. ПИ № 252, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1,123 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3853/07.11.2014г.,
с начална тръжна цена 821 /осемстотин двадесет и един/ лв.
10. ПИ № 283, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,703 дка, пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, актуван с АОС №
4314/14.07.2016г., с начална тръжна цена 541лв./петстотин четиридесет и един лв./.
11. ПИ № 285, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,343 дка, пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, актуван с АОС №
4315/14.07.2016г., с начална тръжна цена 264лв./двеста шестдесет и четири лв./.
12. ПИ № 315, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,483 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3858/07.11.2014г.,
с начална тръжна цена 353 /триста петдесет и три/ лв.
13. ПИ № 253, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1,004 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3854/07.11.2014г.,
с начална тръжна цена 733 /седемстотин тридесет и три/ лв.
14. ПИ № 288, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,265 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3855/07.11.2014г.,
с начална тръжна цена 194 /сто деветдесет и четири/ лв.
15. ПИ № 289, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1,411 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3856/07.11.2014г.,
с начална тръжна цена 1032 /хиляда и тридесет и два/ лв.
16. ПИ № 290, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1,249 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3857/07.11.2014г.,
с начална тръжна цена 912 /деветстотин и дванадесет/ лв.
17. ПИ № 145, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,420 дка, пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, актуван с АОС №
4316/14.07.2016г., с начална тръжна цена 323 лв./триста двадесет и три лв./.
18. ПИ № 146, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,672 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 3816/30.09.2014г.,
с начална тръжна цена 475 /четиристотин седемдесет и пет/ лв.
19. ПИ № 147, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1,120 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 4319/15.07.2016г.,
с начална тръжна цена 791 /седемстотин деветдесет и един/ лв.
20. ПИ № 364, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,347 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, актуван с АОС № 4317/15.07.2016г.,
с начална тръжна цена 245 /двеста четиридесет и пет/ лв.
ІІІ. 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
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
/п/
0 „въз.се”, проведено на 29.08.2016 г.,
КРАСИМИР ЕНЧЕВ
Протокол № 11, т.25. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/

