ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 511
По Докладна записка с вх.№ ОбС-207/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно
кандидатстване на община Айтос с проектно предложение
„Благоустрояване на градска градина в кв. 63, гр. Айтос“ по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко
обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности
от общинско значение“ 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 за
кандидатстване
по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Айтос да подаде заявление за кандидатстване с проект
„Благоустрояване на градска градина в кв. 63, гр. Айтос" съгласно Насоки за
кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане
и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ 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.
2. Удостоверява, че дейностите по проект „Благоустрояване на градска градина в кв.
63, гр. Айтос" отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на община Айтос
за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 1: „Развитие на конкурентноспособна и модерна икономика”
Приоритет 1.3. : Развитие на туризма
Мярка 1.3.1.: Развитие на туризма
3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите
документи за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”.
4. На основание чл. 60, ал.1 от АПК и в предвид кратките срокове за кандидатстване,
с оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съветАйтос допуска предварително изпълнение на решението.
Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 512
По Докладна записка с вх.№ ОбС-208/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Спортна
площадка № 4 в УПИ I - за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос” по процедура чрез
подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване
и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 за
кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Айтос да подаде заявление за кандидатстване с проект
„Спортна площадка № 4 в УПИ I - за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос” съгласно
Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура“ 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.
2. Удостоверява, че дейностите по проект „Спортна площадка № 4 в УПИ I - за
спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос” отговарят на приоритетите на Общински план
за развитие на община Айтос за периода 2014-2020 г.:
Стратегическа цел 3: „Социално развитие и интеграция”
Приоритет 3.2.: Подобряване качеството и достъпа до образованието. Създаване на
благоприятна среда за реализация на младото поколение
Мярка 3.2.5.: Развитие на спорта
3. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви и представи необходимите
документи за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие”.
4. На основание чл. 60, ал.1 от АПК и в предвид кратките срокове за кандидатстване,
с оглед осигуряване на възможност на Община Айтос да подаде проектно предложение по
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общински съветАйтос допуска предварително изпълнение на решението.
Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 513
По Докладна записка с вх.№ ОбС-203/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на
територията на община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
02/07/2/0/00608 от 13.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос”, сключен между Община
Айтос и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис III” №
136, БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Живко Тодоров Живков – Изпълнителен директор, Общински съвет
Айтос,

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Айтос да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
3 586,39 лева, (три хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 0,39 стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на
територията на община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Айтос да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от
13.03.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 514
По Докладна записка с вх.№ ОбС-204/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на
община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
02/07/2/0/00608 от 13.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7
"Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос”, сключен между Община
Айтос и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис III” №
136, БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Живко Тодоров Живков – Изпълнителен директор, Общински съвет
Айтос,

Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Айтос да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на
17 931, 93 лева, (седемнадесет хиляди деветстотин тридесет и един лева и 0,93 стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на
община Айтос”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Айтос да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 02/07/2/0/00608 от 13.03.2018г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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

№ 515

По Докладна записка с вх.№ ОбС-202/18.06.2018 г. от Красимир Енчев – председател
на Общински съвет Айтос, относно повторно гласуване на решение № 499 прието по точка
9 от дневния ред на проведеното заседание на 30.05.2018 г., върнато от Областния
управител на Област Бургас със Заповед № РД-09-26/12.06.2018 г., на основание чл.45, ал.7
от ЗМСМА,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.5, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и поради отпадане предназначението на имота по
смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, Общински съвет Айтос,

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за частна общинска собственост УПИ І (урегулиран поземлен имот
първи) в кв.21 Б (квартал двадесет и първи”Б”), по плана на гр.Айтос, ” с площ от 5270,23
кв.м (пет хиляди двеста и седемдесет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра) при
граници при граници: север – Улица и УПИ ІІ в кв. 21Б, изток – Улица, юг – Улица и запад
– Улица.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 20 гласа ”за”, 0 „против” и
8 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 516
По Докладна записка с вх.№ ОбС-201/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, находящ се в
УПИ VІІІ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос,

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, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Включва в „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Айтос през 2018г.” към раздел ІІ, буква Б, т.1 „Имоти в
регулация, които община Айтос има намерение да предложи за продажба” следния
общински имот за продажба:
УПИ VІІІ-общ. (урегулиран поземлен имот осми общински) в кв.31 (квартал
тридесет и първи) по плана на с.Карагеоргиево, с площ 556 кв.м, отреден за „Индивидуално
жилищно строителство”, вписан в Акт за частна общинска собственост №1997/18.05.2009 г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния
общински имот - частна общинска собственост, представляващ:
УПИ VІІІ-общ. в кв.31 по плана на с.Карагеоргиево, с площ 556 кв.м, отреден за
„Индивидуално жилищно строителство”, с граници на имота: север – УПИ ІХобщ. в кв.31,
изток – край на регулация, юг – УПИ VІІ-общ. в кв.31 и запад – улица, актуван с Акт за
частна общинска собственост №1997/18.05.2009г., с начална тръжна цена 10 890,00
лв.(десет хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС.
3. Кметът на Общината да организира тръжна процедура и сключи договор за
продажба със спечелилия участник в търга.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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

№ 517
По Докладна записка с вх.№ ОбС-200/15.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно
построена сграда в УПИ Х-289, кв.146 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Васил Априлов”
№ 2,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 46, ал.1
и ал.4 във връзка с ал.1 и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се продаде общински парцел УПИ Х-289 (урегулиран поземлен имот десети за
двеста осемдесет и девети) в кв.146 (квартал сто четиридесет и шести) по плана на гр.Айтос,
с площ 388 кв.м ид.ч. (триста осемдесет и осем квадратни метра), отреден за „Индивидуално
жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІХ-288 в кв.146, изток –
улица, юг – улица и запад – УПИ ХІ-290 в кв.146, с административен адрес ул.”Васил
Априлов”№2 на Фарис Салиибрям Мустафа, собственик на законно построена сграда в
същия парцел, на цена 20 500,00 лв. (двадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да организира процедурата по продажба на земята в
упоменатият в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 21 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 518
По Докладна записка с вх.№ ОбС-198/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически
лица в УПИ І-238, кв.33 по плана на с.Мъглен, 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
съсобствениците Басри Рамаданов Ахмедов и Сабрие Сюлейман Ахмедова, чрез
пълномощник Гюлназ Кадир Кьор, съгласно пълномощно с рег.№3514 и
рег.№3515/15.08.2017г., издадено от нотариус в район гр.Айтос, рег.№557 на Нотариалната
камара, чрез продажба частта на общината, представляваща 148/1831 кв.м ид.ч. (сто
четиридесет и осем квадратни метра идеална част) от УПИ І-238 (урегулиран поземлен имот
първи за двеста тридесет и осми), целият имот с площ 1831 кв.м (хиляда осемстотин
тридесет и един квадратни метра) в кв.33 (квартал тридесет и трети) по плана на с.Мъглен,
община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия
имот: север – улица, изток – УПИ ІІ-242 в кв.33, юг – УПИ VІІ-239 в кв.33, запад – улица, на
цена 3140,00лв. (три хиляди сто и четиридесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост №5235/31.05.2018 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 519
По Докладна записка с вх.№ ОбС-199/15.06.2018 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически
лица в УПИ VІ-239, кв.21 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, 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, Общински съвет – Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобствениците Мирослав Маринов Куцаров, София Девенишева Куцарова, Стефко
Маринов Куцаров и Мария Николова Куцарова, чрез продажба частта на общината,
представляваща 2/1644 кв.м ид.ч. (два квадратни метра идеална част) от УПИ VІ-239
(урегулиран поземлен имот шести за двеста тридесет и девети), целият имот с площ 1644
кв.м (хиляда шестстотин четиридесет и четири квадратни метра) в кв.21 (квартал двадесет и
първи) по плана на с.Съдиево, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при
граници за целия имот: североизток – улица, изток – УПИ V-240 в кв.21, юг – улица, запад –
УПИ VІІІ-242 в кв.21, северозапад – УПИ ІV-238 в кв.21, на цена 55,00лв. (петдесет и пет
лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5223/25.05.2018г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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
№ 520
По Докладна записка с вх.№ ОбС-205/18.06.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 018004, с НТП „нива”, находящ
се в землището на с.Зетьово, промяна предназначението на имот с проектен номер
№018015, с площ 0,457 дка от НТП „нива“ в НТП „полски път“ и обявяването му за
публична общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.5, ал.3 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка
с чл. 78а от ППЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се раздели имот №018004, с площ 24,188 дка, категория десета,
НТП „нива”, актуван с АОС № 4939/19.09.2017г., находящ се в м. „Аша Ясаклък” в
землището на с.Зетьово, съгласно приложения проект за делба и да се образуват два нови
имота: имот с проектен № 018016, с площ 23,732 дка, НТП „нива” и имот с проектен №
018015, с площ 0,457дка, с НТП „полски път”.
2. Дава съгласие при разделянето на имота , новообразуваният проектен имот №
018015, с площ 0,457дка, да промени предназначението си от НТП „нива” в НТП”полски
път”.
3. След влизане в сила на решението по т.1 и т.2, на основание чл. 6, ал. 2 от ЗОС,
обявявя за публична общинска собственост новообразуваният ПИ №018015, с площ
0,457 дка, категория десета, находящ се в м. „Аша Ясаклък” в землището на с.Зетьово, с
НТП „полски път” поради придобиване на характеристиките по смисъла на чл.3, ал. 2, т.1
от ЗОС.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, 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

№ 521
По Докладна записка с вх.№ ОбС-185/23.05.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на съгласие за удължаване на срока за експлоатация на съоръжение
„Метална рамка с указателни табели срещу СУ„Н.Й.Вапцаров“, над ул.„Хаджи Димитър“,
гр. Айтос на СНЦ „Ротари клуб-Айтос“,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие СНЦ „Ротари клуб-Айтос“ да обслужва и поддържа за своя сметка и
със собствени средства в изправно състояние съоръжение „Метална рамка с указателни
табели срещу СУ „Н.Й. Вапцаров“, над ул. „Хаджи Димитър“, гр. Айтос за срок от 6 години.
2. Забранява съоръжението да се използва за реклама.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 28.06.2018 г.,
Протокол № 33, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

