ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 476
По Предложение с вх. № 136/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в
Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през
2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
Народните читалища,

и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за

Р Е Ш И:

ПРИЕМА отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в
Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за дейността им през 2017 г., които са
приложени и са неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 477
По Докладна записка с вх.№ ОбС-122/02.04.2018 г. от Красимир Енчев – председател
на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за
2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3 от Правилника за прилагане на Закона
за закрила на детето,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Общинска програма за закрила на детето за 2018 г., 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 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 478

По Докладна записка с вх.№ ОбС-128/10.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Айтос за 2019 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3 от Закона за
социално подпомагане,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос за
2019 г., 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 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 479
По Докладна записка с вх.№ ОбС-127/10.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно промяна наименованията на социални услуги, делегирани от държавата
дейности,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 36, ал.2, т.2, буква „б“ от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, дава съгласие наименованието на социалната услуга
Дневен център за възрастни с увреждания с административен адрес гр.Айтос, ул. „Генерал
Гурко“ № 3, да сe промени на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.
2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 36, ал.2, т.4, буква „е“, „бб“ от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, дава съгласие наименованието на социалната услуга
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с административен адрес гр.Айтос, ул.
„Ради Боруков“ № 20, да сe промени на Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост.
3. Упълномощава Кмета на Община Айтос да извърши всички последващи действия.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 480
По Предложение с вх.№ ОбС-131/11.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне
и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Айтос,

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

Р Е Ш И:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос,
както следва:
§1 В Чл. 38 се добавя :
Нова точка 35 със следното съдържание: „Заверка на екзекутивна документация – 10
лв. за документ, независимо от брой екземпляри / срок – 7 дни/“
Нова точка 36 със следното съдържание : „ Издаване на удостоверение за търпимост
по § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за всяка отделна сграда:
А/ Обикновена услуга – 50 лева /срок – 14 дни/
Б/ Бърза услуга – 100 лева /срок – 7 дни/“
§2 Чл. 39, ал.1т.3 се добавя се добавят нови „ т.31 и т.36 Б”
§3.В чл. 39, ал.1, т. 5 отпада текста „т. 31”
§4. В чл.39, ал.1, т.4 се добавя текста „т. 36 А”.
§5. Текста на чл.40 става ал.1 на чл.40.
§6. Създава се нова ал.2 в чл.40 - Комплектоване и проверка на документи към искане
за установяване на българско гражданство - 10 лв.
§7 Създава се нова ал.3 в чл.40 - Сроковете за извършване на услугите са:
1. Обикновена – до 14 дни;
2. Бърза – до 7 дни;
3. Експресна – в рамките на един работен ден.
II. Наредбата за изменение
и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос,
приета с Решение № 480/26.04.2018 г. на Общински съвет – Айтос, влиза в сила от датата на
публикуването й във вестник „Народен приятел.”

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 481
По Докладна записка с вх.№ ОбС-123/04.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.52, ал.1, и чл.21, ал.1 т.6, и във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос,

Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2017 г. по приходната и
разходната част по функции , дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и
Приложение № 2, както следва:
1.1 ПО ПРИХОДА в т. ч.
За делегирани от държавата дейности
За местни дейности

24 801 631 лв.
13 206 572 лв.
11 595 059 лв.

1.2. ПО РАЗХОДА в т. ч.
За делегирани от държавата дейности
За дофинансиране на ДД със собствени приходи
За местни дейности

24 801 631 лв.
13 206 572 лв.
658 000 лв.
10 937 059 лв.

2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на приходите по бюджета на Община Айтос за
2017 г. по пълна бюджетна класификация съгласно, Приложение № 1 в размер на
26 954 347 лв., в т.ч. :
Приходи за държавни дейности:

13 398 718 лв.

Приходи за местни дейности :

13 555 629 лв.

3. ПРИЕМА отчета на разходите по бюджета за 2017 г. на община Айтос по пълна
бюджетна класификация, съгласно Приложение № 2 в размер на 18 587 594 лв.

Делeгирани от държавата дейности/ДД/

11 642 491 лв.

ДД дофинансирани с общински приходи

507 865 лв.

Местни дейности

6 437 238 лв.

4. Одобрява окончателния годишен план и отчета на разходите за придобиване
на ДМА ,капитално строителство и основен ремонт и поименния списък на обектите
за строителство и други разходи за придобиване на ДМА за 2017г ./ съгласно
Приложение № 3/. план 8 299 437 лв. отчет 1 581 616 лв., в т ч :
- целева субсидия от РБ за 2017 г.
план – 1 448 600 лв. отчет -400 000 лв.
- целева субсидия от РБ за 2016 г.
план – 1 880 100 лв. отчет -589 909 лв.
- от преходен остатък от ДД по функция – ”, „образование” и функция „социални
дейности”
план - 229 295 лв.
отчет -214 669 лв.
- собствени бюджетни средства и преходен остатък
план – 1 221 902 лв. отчет – 224 211 лв.
- в т. ч. финансиране със средства от постъпления от продажба на нефинансови
активи
план - 547 000 лв.
отчет – 113 569 лв.
- Европейски средства, съфинансиране и заем
план - 3 518 100 лв.
отчет -151 387 лв.
- От ПУДООС
план - 1 440 лв.
отчет - 1 440 лв.
5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата по оперативни програми
на Европейския съюз, съгласно Приложения № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8.
6. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг,
Приложение № 17.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

съгласно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 482
По Предложение с вх.№ ОбС-125/10.04.2018 г. от Станка Господинова – директор
дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за
командировки на Председателя на Общински съвет Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната,

Р Е Ш И:

Одобрява разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос за
времето от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. в размер на 120 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 483
По Предложение с вх.№ ОбС-126/10.04.2018 г. от Станка Господинова – директор
дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за
командировки на Кмета на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната,

Р Е Ш И:

Одобрява разходите за командировки на Кмета на общината за времето от
01.01.2018 г. до 31.03.2018 г. в размер на 290 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 484
По Предложение с вх.№ ОбС-133/11.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване договор за възлагане управлението на „Генгер”ЕООД - гр.
Айтос от 31.03.2017 г. и утвърждаване на управител на общинското търговско дружество,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.5, чл.18, т.1 и чл.24 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 и Протокол № 3 / 03.04.2018г. на комисията за организация и провеждане
на конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД –
гр.Айтос и във връзка с чл.60 от Административно-процесуалния кодекс,

Р Е Ш И:
1. Прекратява договор за възлагане управлението на „Генгер”ЕООД от 31.03.2017 г. и
освобождава от отговорност Любомир Георгиев Татаров.
2. Утвърждава за управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД–
гр.Айтос – Теодор Янев Янев.
3. Определя възнаграждение на управителя в размер на 280 % от средната месечна
брутна работна заплата в търговското дружество.
4. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за управление с Теодор
Янев Янев, съгласно решенията на Общински съвет – Айтос и при спазване разпоредбите на
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.
5. На основание чл.60 от АПК, с цел спазване на законовите срокове по вписване
смяната на управител и с оглед защита на обществения интерес, допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 485
По Докладна записка с вх.№ ОбС-137/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно докладна записка с вх. № 67-00-66/ 12.04.2018 г. от Пенка Панайотова
Кирязова – Директор на СУ „Христо Ботев” – гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и съгласно реда и условията на
Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения,

Р Е Ш И:
1. Одобрява проект „Многофункционално спортно игрище – мини футбол, волейбол,
баскетбол, тенис на корт” на СУ „Христо Ботев” – гр.Айтос за кандидатстване пред
Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане по реда и условията на
Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения.
2. Дава съгласие дейностите по проект „Многофункционално спортно игрище – мини
футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт” на СУ „Христо Ботев” – гр.Айтос да се
извършат върху недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І,
кв.132 по плана на гр.Айтос.
3. Упълномощава Пенка Панайотова Кирязова – директор на СУ „Христо Ботев” - гр.
Айтос да извърши необходимите действия за подготовка на проекта и неговата реализация.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 486
По Докладна записка с вх.№ ОбС-143/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ стая № 5 с площ 13,60 кв.м, находяща се в
сграда с административно ползване в гр.Айтос, ул. „Щерю Русев” № 4,

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.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл. 44,
ал.1, т.4, ал.9 и ал.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на Сдружение „Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов
гр.Айтос” безвъзмездно право на ползване за срок от две години на част от недвижим имот
– частна общинска собственост, представляващ стая № 5 с площ 13,60 кв.м, в сграда с
административно ползване в гр.Айтос, ул.”Щерю Русев”№ 4, находяща се в УПИ І в кв.136
по плана на гр.Айтос, при граници на помещението: север - стая; изток – външна стена; юг –
стая № 6; запад-коридор и граници на целия имот: север – улица; изток – улица; юг – улица;
запад – улица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2537/24.02.2011 г., считано
от 08.06.2018 г.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи
ремонти при ползване на помещението, да възстановява на Община Айтос 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
ползване със Сдружение „Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов гр.Айтос”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 487
По Докладна записка с вх.№ ОбС-141/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно промяна на решение № 465, отразено в протокол № 30, т.7 от дневния ред на
заседание на Общински съвет-Айтос, проведено на 28.03.2018 г.,

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:
І. Изменя Приложение 1, неразделна част от решение № 465/28.03.2018 г., както
следва:
1. Заличава точка 20 - трафопост със ЗП 40 кв.м, с Акт за общинска собственост №
1309/25.04.2006 г.
2. Допълва в Приложение 1:
2.1. Масивна сграда баня със ЗП 330 кв.м
2.2. Масивна сграда пералня за ръчно пране със ЗП 80 кв.м
2.3. Масивна сграда пералня за машинно пране със ЗП 245 кв.м
2.4. Трафопост със ЗП 43 кв.м, находящи се в УПИ І в кв.146 по плана на гр.Айтос,
съгласно Акт за общинска собственост № 5128/29.03.2018 г.
ІІ. Общински съвет Айтос упълномощава Кмета на Община Айтос да извърши всички
дейности по застраховането на имотите.
ІІІ. Настоящото решение е неразделна част от решение № 465/28.03.2018 г. на
Общински съвет-Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
2 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 488
По Докладна записка с вх.№ ОбС-142/16 .04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ІVобщ., кв.8А по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Чудни
скали” № 24,

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 Петър Матев Янев, чрез продажба частта на общината, представляваща
509/729 кв.м ид.ч. (петстотин и девет квадратни метра идеална част) от УПИ ІVобщ.
(урегулиран поземлен имот четвърти общински), целият имот с площ 729 кв.м (седемстотин
двадесет и девет квадратни метра) в кв.8А (квартал осми „А”) по плана на гр. Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север –
Край на регулация, изток – УПИ Vобщ. в кв.8А, юг – Улица и УПИ VІ за озеленяване в
кв.8А, запад – УПИ ІІІ-4463 в кв.8А, на цена 32685,00лв. (тридесет и две хиляди
шестстотин осемдесет и пет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост
№ 4188/29.10.2015 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 17 гласа ”за”, 1 „против” и
9 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 489
По Докладна записка с вх.№ ОбС-140/16.04.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в
УПИ V- 48, кв.6 по плана на с.Дрянковец, 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 Виолета Енчева Димитрова, чрез продажба частта на общината,
представляваща 31/1939 кв.м ид.ч. (тридесет и един квадратни метра идеална част) от УПИ
V-48 (урегулиран поземлен имот пети за четиридесет и осми), целият имот с площ 1939 кв.м
(хиляда деветстотин тридесет и девет квадратни метра) в кв.6 (квартал шести) по плана на
с.Дрянковец, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при
граници за целия имот: североизток – Улица, юг – УПИ VІ-47 в кв.6, югозапад – УПИ ІV за
озеленяване в кв.6 и северозапад – Край на регулация, на цена 460,00лв. (четиристотин и
шестдесет лева),
без ДДС, актувана
с Акт за частна общинска
собственост
№ 5129/30.03.2018 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 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, 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
№ 490
По Докладна записка с вх.№ ОбС-139/16.04.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в ПИ № 1252, 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 247 кв.м от ПИ № 1252, целият с
площ 1247 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 – Георги Илиев Георгиев, чрез продажба частта на общината,
представляваща 247/1247 кв.м ид.ч. (двеста четиридесет и седем квадратни метра идеална
част) от ПИ 1252, целият с площ от 1247 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, м.
„Слънчева лъка”, при граници на целия имот: ПИ № 1254, мера, път, на цена от 456,00 лв.
(четиристотин петдесет и шест лева), без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от
Закона за данъка върху добавената стойност), актувана с Акт за частна общинска
собственост № 5110/12.03.2018 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 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 26.04.2018 г.,
Протокол № 31, т.15. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

