ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 588

По Докладна записка с вх.№ ОбС-406/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в
Община Айтос през 2019 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос
за 2019 г., която е приложена 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 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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

№ 589

По Докладна записка с вх.№ ОбС-405/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие
на децата и учениците в Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, връзка с чл.196, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование,

Р Е Ш И:

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Айтос, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Възлага на Кмета на община Айтос осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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
№ 590
По Докладна записка с вх.№ ОбС-411/11.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на план-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци на
Община Айтос за 2019 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и
чл.16 от Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на
територията на Община Айтос,

Р Е Ш И:
ПРИЕМА План - сметка за приходите и разходите за битови отпадъци за община
Айтос за 2019 г. /Приложение №1/ в размери:
- Приходи: 1 758 800 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци – 1 260 000 лв; от
преходен остатък – 121 500 лв.; от собствени средства - 377 300 лв.
- Разходи: 1 758 800 лв.

Приложение № 1
ОБЩИНА АЙТОС
ПЛАН–СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2019г. (лв.)
за гр.Айтос и селата (Карагеоргиево, Караново, Пирне, Поляново, Чукарка, Черноград,
Тополица, Раклиново, Мъглен, Черна могила, Пещерско, Дрянковец, Съдиево, Малка
поляна, Зетьово, Лясково)
Наименование на приходите и разходите
1. Приходи, предвидени в план сметката:
1.1. От такса за битови отпадъци
1.2. Преходен остатък
1.3. Собствени средства
2. Разходи, предвидени в план-сметката:
2.1. Събиране на битовите отпадъци, транспортирането им до депо или други
инсталации и съоръжения за третирането им - по договор

Приходи
/лв./

Разходи
/лв/

1 260 000
121 500
377 300
507 100

2.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други
територии от населените места предназначени за обществено ползване /съгл. чл.
66, ал.1, т.4 от ЗМДТ/ в т.ч.
- по договор:
- за заплати на работници по почистването, работещи към общината:
2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване
и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително обезпеченията и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците /съгл. чл. 66, ал.1, т.3 от ЗМДТ/ в т.ч.:
- такса обработка в депо Братово:
- обезпечения по чл.60 (73100) и отчисления по чл.64 (536900) от Закона
за управление на отпадъците и Наредба №7 от 19 декември 2013г. на МОСВ:
- за почистване на локални замърсявания:
- членски внос за регионално сдружение на общините за управление на
отпадъците:
2.4. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери,
кофи, кошчета /съгл. чл. 66, ал.1 , т.1 от ЗМДТ/ и други материали за дейностите на
работниците по чистота:
ВСИЧКО :

(358 500)

181 500
177 000
(873 200)

193 200
610 000
65 000
5 000

1 758 800

20 000
1 758 800

Общо приходи за Община Айтос: 1 758 800 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци
1260000 лв.; от преходен остатък - 121500 лв.; от собствени средства – 377 300 лв.
Общо разходи за Община Айтос: 1758800лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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
№ 591
По Докладна записка с вх.№ ОбС-401/05.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно подновяване на договор за възлагане управлението на „Многопрофилна
болница за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.9 и т. 23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.5 от Наредба 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 и чл.63, ал.4 от
Закона за лечебните заведения,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Договорът за възлагане управлението на „Многопрофилна болница
за активно лечение - Айтос” ЕООД – гр. Айтос от 06.01.2016 г., сключен с Д-р Паруш
Димитров Парушев, да бъде подновен за нов едногодишен срок.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи анекс /допълнително споразумение/
за подновяването на Договора за управление с д-р Паруш Димитров Парушев, съгласно
решениe на Общински съвет – Айтос и при спазване разпоредбите на Наредба 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 и Закона за
лечебните заведения.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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
№ 592
По Докладна записка с вх.№ ОбС-409/10.12.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на схеми за поставяне на преместваеми обекти за извършване на
търговия и др. обслужващи дейности върху терени общинска собственост по чл.4, ал.1, т.1 и
т.2, буква „а,б,в” от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти
на територията на община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, във връзка с чл.4, ал.1, т.1 и
т.2, буква „а,б,в” от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти
на територията на община Айтос,

Р Е Ш И:

1. Приема схема за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. обслужващи
дейности на закрито на територията на община Айтос по реда на чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за
реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на територията на община
Айтос, която е приложена и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Приема схема за поставяне на преместваеми обекти за търговия и др. обслужващи
дейности на открито на територията на община Айтос по реда на чл.4, ал.1, т.2 , буква
„а,б,в” от Наредба за реда за разрешаване поставянето на преместваемите обекти на
територията на община Айтос, която е приложена и е неразделна част от настоящия
протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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
№ 593
По Докладна записка с вх.№ ОбС-404/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от
недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща една стая с площ 14,80
кв.м, находяща се на мансарден етаж в административна сграда на ул.”Богориди” № 2,
поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.3, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Предоставя на Областна дирекция „Земеделие”- гр.Бургас безвъзмездно право на
управление за срок от три години върху част от недвижим имот – частна общинска
собственост, представляваща една стая с площ 14,80 кв.м, находяща се на мансарден етаж в
административна сграда на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на
гр.Айтос, при граници на помещението: изток – тераса; запад – архив на МДТ, север –
външен зид; юг – коридор. Имотът е актуван с АЧОС № 677 /10.07.2000 г.
Помещението се предоставя на Общинска служба „Земеделие”- гр.Айтос за
съхранение на архив.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи
ремонти при ползване на помещението, да заплаща дължимите суми за данък сгради и такса
„Битови отпадъци” и всички консумативни разходи, свързани с потреблението на имота.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
управление с Областна дирекция „Земеделие”- гр.Бургас.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, т.6. 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
№ 594
По Докладна записка с вх.№ ОбС-407/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в ПИ № 1002, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Слънчева лъка”,

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,

Р Е Ш И:
1. Включва към раздел ІІ Б, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2018 година недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ид.част от 248 кв.м от ПИ № 1002, целият с
площ от 1248 кв.м, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобственика Диян Емилов Александров, чрез продажба частта на общината,
представляваща 248/1248 кв.м ид.ч. (двеста четиридесет и осем квадратни метра идеална
част) от ПИ 1002, целият с площ от 1248 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, м.
„Слънчева лъка”, при граници на целия имот: Общинско място, ПИ №1003, ПИ №1006 ,
Път на цена от 492 лв. (четиристотин деветдесет и два лева), без ДДС (освободена
доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка върху добавената стойност), актувана с Акт
за частна общинска собственост №5301/04.12.2018 г.
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
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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
№ 595
По Докладна записка с вх.№ ОбС-408/10.12.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в ПИ № 133, находящ се в землището на гр.Айтос, м.”Набожната къща”,

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,

Р Е Ш И:
1. Включва към раздел ІІ Б, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2018 година недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ид.част от 738 кв.м от ПИ № 133, целият с
площ от 4738 кв.м, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна, и от друга
съсобствениците – Янка Димчева Георгиева и Марияна Димчева Георгиева, чрез продажба
частта на общината, представляваща 738/4738 кв.м ид.ч. (седемстотин тридесет и осем
квадратни метра идеална част) от ПИ 133, целият с площ от 4738 кв.м., находящ се в
землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, при граници на целия имот: ПИ № 132,
Дере, ПИ №134, Път, Път на цена от 1547 лв. (хиляда петстотин четиридесет и седем лева),
без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка върху добавената
стойност), актувана с Акт за частна общинска собственост №2437/21.10.2010 г.
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
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, 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
№ 596
По Предложение с вх.№ ОбС-412/12.12.2018 г. от Стоян Стоянов – общински
съветник и председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Айтос”, относно сключване
на Договор за поръчителство с „Алианц банк България” – АД за обезпечаване на овърдрафт,
необходим за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на територията на община „Айтос”, изпълнявана по Споразумение № РД
50-146/21.10.2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и ал .2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за
водено от общностите местно развитие № РД 50-146 / 21.10.2016 г., сключено между СНЦ
„Местна инициативна група – Айтос“ и УО на Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-928/ 21.11.2016г. на Министъра на земеделието
и храните за одобряване на общ размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи
разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“,

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община „Айтос” – Васил Иванов Едрев, да подпише
Договор за поръчителство с „Алианц банк България“ – АД, относно отпускане на кредитовърдрафт, в полза на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Айтос“, със седалище и адрес
на управление гр. Айтос, ул. „Васил Левски” № 2, ЕИК/БУЛСТАТ 147263016, в размер на
200 000,00 лв. (Двеста хиляди лева ), за обезпечаване на 100% от стойността на общо
одобрената сума покриваща срока на изпълнение на Стратегията за Водено от Общностите
местно развитие на „МИГ-Айтос“ до 30.09.2023 г. по Споразумение за изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-146 от 21.10.2016 година,
сключено между СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“ и УО на Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г. и Заповед № РД 09 – 928 от 21.11.2016 година
на Министъра на Земеделието и храните за одобрение на дейности и разходи по подмярка
19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ на СНЦ „МИГ-Айтос“.
2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Айтос”, представлявано от
Стоян Иванов Стоянов – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група –
Айтос“ да подготви необходимите документи за получаване на овърдрафта
по
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД
50-146 от 21.10.2016 година.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 20.12.2018 г.,
Протокол № 40, т.9. от ДР
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/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/
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