ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 413
По Докладна записка с вх.№ ОбС-386/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на План-сметка на приходите и разходите за битови отпадъци за
2018 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 2018 г. /Приложение № 1/ в размери:
- приходи:1 605 000 лв. в т.ч.: от такса за битови отпадъци – 1 250 000 лв; от
преходен остатък – 355 000 лв.
- разходи – 1 605 000 лв.
Приложение № 1

ОБЩИНА АЙТОС
ПЛАН–СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2018 г. (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
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
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.

Приходи
/лв./

Разходи
/лв/

1250 000
355 000
461000
(328000)

- 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 (418100) 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 :

165000
163000
(796000)

234600
491200
65200
5000

1 605 000

20000
1 605 000

Общо приходи за Община Айтос: 1 605 000 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци –
1 250 000 лв.; от преходен остатък 355 000 лв. Общо разходи за Община Айтос: 1 605 000 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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

№ 414

По Предложение с вх.№ ОбС-417/08.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно определяне на представител на община Айтос в комисията по изработване на
областна здравна карта,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал.4 от Закона за
лечебните заведения,

Р Е Ш И:

1. Определя д-р Паруш Димитров Парушев, управител на „МБАЛ-АЙТОС” ЕООД
гр.Айтос за представител на община Айтос в комисията по изработване на областна здравна
карта.
2. С оглед посочените срокове в писмото на министъра на здравеопазването и датата
на вземане на настоящото решение, Общински съвет – Айтос допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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

№ 415

По Докладна записка с вх.№ ОбС-406/05.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на План за противодействие на тероризма на община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с т.2 от Решение №
669/02.11.2017 г., на МС на Република България,

Р Е Ш И:

1. Приема План за противодействие на тероризма на община Айтос, който е приложен
и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Възлага на Кмета на общината последващите законови действия.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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

№ 416

По Докладна записка с вх.№ ОбС-423/13.12.2017 г. от Красимир Енчев – председател
на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за отпускане персонална пенсия на
децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж,

Р Е Ш И:

Общински съвет Айтос дава съгласие да бъде внесено предложение в Министерски
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на основание чл.7, ал.2, т.1
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от Кодекса за социално осигуряване
на децата Стефка Стефанова Асенова и Венцислав Стефанов Асенов, с родители: майка
Атанаска Атанасова Стоянова с ЕГН *** и баща Стефан Колев Асенов с ЕГН ***, починал на
15.09.2016 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 417
По Докладна записка с вх.№ ОбС-413/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на
Сдружение „Спортен клуб по борба Айтос”,

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, във
връзка с чл. 44, ал.9 и ал.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Айтос учредява на Сдружение „Спортен клуб по борба Айтос” със
седалище и адрес на управление: гр.Айтос, ул.”Йордан Боруков” № 8, представлявано от
Ружди Хасан Ахмед безвъзмездно право на ползване за срок от три години на част от имот –
частна общинска собственост, представляваща физкултурен салон на закрито ОУ”Любен
Каравелов” с площ 180 кв.м., находящ се в парцел І в кв.40 по плана на гр.Айтос, при
граници на целия имот: север – улица; изток – улица; юг – улица; запад – улица, актуван с
АЧОС №2251/13.11.2009 г.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти
при ползване на помещението, да заплаща 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 „Спортен клуб по борба Айтос”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 418
По Докладна записка с вх.№ ОбС-412/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
представляващ лекарски кабинет, манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24
кв.м в Здравна служба с.Мъглен,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и 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,

Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на имотите, предвидени за отдаване под наем в Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г., като
към раздел ІІ, точка А „Имоти, които Община Айтос има намерение да предостави под наем
или аренда” се добавя част от имот – публична общинска собственост, представляващ
лекарски кабинет, манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м, находящи
се на втори етаж от сграда „Родилен дом и здравна служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по
регулационния план на с.Мъглен, при граници на целия имот: изток-УПИ ХVІІ, запад-улица,
север-УПИ ХІV, юг-улица.
2. Да се отдаде под наем за срок от 3 години, след провеждане на публичен търг с явно
наддаване, част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет,
манипулационна и санитарно помещение с обща площ 24 кв.м, находящи се на втори етаж от
сграда „Родилен дом и здравна служба”, в кв. 9, имот с пл.№28 по регулационния план на
с.Мъглен, при граници на целия имот: изток-УПИ ХVІІ, запад-улица, север-УПИ ХІV, югулица, актувана с АПОС №728/09.11.2000г., с начална месечна тръжна цена 38,40лв.
/тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира тръжна процедура и сключи
договор за наем със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 419
По Докладна записка с вх.№ ОбС-405/04.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно
построена сграда в УПИ ІХ - 2075, кв.111 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Филип Кутев”
№ 20,

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, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се продаде общинска част с площ 352 кв.м ид.ч. (триста петдесет и два квадратни
метра идеална част) от УПИ ІХ-2075 (урегулиран поземлен имот девети за две хиляди
седемдесет и пети) в кв.111 (квартал сто и единадесети) по плана на гр.Айтос, целият с площ
357 кв.м (триста петдесет и седем квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ VІ-2077,2078 в кв.111, изток – УПИ
VІІ-2076 и УПИ VІІІ-2074 в кв.111, юг – Улица и запад – УПИ Х-2088 в кв.111, с
административен адрес ул.”Филип Кутев”№20 на Ереджеб Муса Ереджеб, собственик на
законно построена сграда в същия парцел, на цена 17 500,00 лв. (седемнадесет 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 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 420
По Докладна записка с вх.№ ОбС-410/05.12.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в ПИ № 649, 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 В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2017 година недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ ид.част от 95 кв.м от ПИ № 649, целият с площ от 1263
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 – Жасмина Тихомирова Колева, чрез продажба частта на общината,
представляваща 95/1263 кв.м ид.ч. (деветдесет и пет квадратни метра идеална част) от ПИ
649, целият с площ от 1263 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”,
при граници на целия имот: ПИ № 648, Общинско място, ПИ №650, Път, на цена от 178,00
лв. (сто седемдесет и осем лева), без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона
за данъка върху добавената стойност), актувана с Акт за частна общинска собственост
№5017/23.11.2017г.
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 29 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 421
По Докладна записка с вх.№ ОбС-409/05.12.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в ПИ № 650, 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 В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2017 година недвижим имот - частна
общинска собственост, представляващ ид.част от 59 кв.м от ПИ № 650, целият с площ от 1165
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 – Жасмина Тихомирова Колева, чрез продажба частта на общината,
представляваща 59/1165 кв.м ид.ч. (петдесет и девет квадратни метра идеална част) от ПИ
650, целият с площ от 1165 кв.м., находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”,
при граници на целия имот: ПИ № 649, Общинско място, ПИ №651, Път, на цена от 110,00
лв. (сто и десет лева), без ДДС (освободена доставка съгл. чл.45, ал.1 от Закона за данъка
върху добавената стойност), актувана с Акт за частна общинска собственост
№5016/23.11.2017г.
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 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 422
По Предложение с вх.№ ОбС-422/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане
на Язовир „Алана” с обща площ 11,761 дка, находящ се в землището на с. Пирне, Община
Айтос, съставляващо имот № 000295,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.74, ал.1, т.3, във връзка с
чл.77 от Закона за концесиите и чл.12.2.3 от Концесионен договор № К15 / 27.01.2015 год.,

Р Е Ш И:
1. ПРЕКРАТЯВА Концесионен договор № К15/27.01.2015 год. за концесия с предмет:
„Управление и поддържане на Язовир „Алана” с обща площ 11,761 дка, находящ се в
землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващо имот № 00029572, ЕКАТТЕ 564388,
при граници: имот № 000292, 048008, 00005, 000297, 000285, 094014, 000274, 098011, имотът
е актуван с Акт за публична общинска собственост №252/ 05.04.1999г.”, сключен между
Кмета на Община Айтос и „ДНС-1” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 203179336, със седалище и
адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Васил Левски „ № 12, представлявано от Управителя –
Нанко Иванов, поради извършено прекратяване на дружеството, чрез ликвидация, считано от
датата на прекратяване на фирмата – 22.05.2017г.,
2. Внесената гаранция за изпълнение на договора да се задържи, поради едностранното
прекратяване на договора, следствие извършено прекратяване на дружеството „ДНС-1” ЕООДв ликвидация, като сумата по гаранцията да послужи за покриване на задължения на
концесионера, представляващи неплатена концесионна вноска за 2017г.
3. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Айтос да предприеме всички надлежни действия по
прекратяване на концесионния договор.
Настоящото решение да се предостави на наследниците на концесионера в 7-дневен
срок от приемане на решението по реда на чл.48а от ЗК.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 423
По Докладна записка с вх.№ ОбС-414/06.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно обявяване на имот № 000389, с площ от 0,664 дка, находящ се в землището
на с.Карагеоргиево, местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване
„изоставена нива” за частна общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 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, във връзка с Решение № 396 от 25.10.2017 год. на ОбС
Айтос, обективирано в Протокол № 25, т.9 от ДР,

Р Е Ш И:
1. ОБЯВЯВА имот № 000389, с площ от 0,664 дка, находящ се в землището на
с.Карагеоргиево, местност „Маревица”, категория – IV, с начин на трайно ползване
„изоставена нива” при граници: имоти № 045004, № 049037, №000390, №000387, за частна
общинска собственост.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия,
свързани с обявяването на имота за частна общинска собственост.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 424
По Докладна записка с вх.№ ОбС-411/06.12.2017 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 – 12 броя.,

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

Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ № 98, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от 920
кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота: ПИ
№97, Път, ПИ №173, ПИ №96, актуван с АОС № 4457/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 925,00 лв. /деветстотин двадесет и пет лева/.
2. ПИ № 242, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
812 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №238, ПИ №241, Път, Път, Път, актуван с АОС № 4456/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 820,00 лв. /осемстотин и двадесет лева/.
3. ПИ № 250, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
537 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №240, ПИ №210, ПИ №251, Път, актуван с АОС № 4450/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 590,00 лв. /петстотин и деветдесет лева/.
4. ПИ № 276, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
566 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №266, ПИ №271, ПИ №274, ПИ №275, Полски път, актуван с АОС № 3798/17.09.2014г.
Начална тръжна цена: 486,00 лв. /четиристотин осемдесет и шест лева/.

5. ПИ № 277, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
972 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – лозе, при граници на имота: ПИ №265,
Път, ПИ №353, Дере, актуван с АОС № 4451/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 1068,00 лв. /хиляда шестдесет и осем лева/.
6. ПИ № 293, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
395 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №246, ПИ №247, ПИ №249, ПИ №291, ПИ №292, Полски път, ПИ №294, актуван с АОС
№ 4460/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 400,00 лв. /четиристотин лева/.
7. ПИ № 294, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
303 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №246, ПИ №293, Път, ПИ №295, актуван с АОС № 4453/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 312,00 лв. /триста и дванадесет лева/.
8. ПИ № 295, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
414 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №245, ПИ №246, ПИ №294, Път, ПИ №296, актуван с АОС № 4455/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 415,00 лв. /четиристотин и петнадесет лева/.
9. ПИ № 296, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
394 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №244, ПИ №295, Път, ПИ №297, актуван с АОС № 4454/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 399,00 лв. /триста деветдесет и девет лева/.
10. ПИ № 311, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
300 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
ПИ №312, Път, Път, ПИ №310, актуван с АОС № 4459/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 310,00 лв. /триста и десет лева/.
11. ПИ № 312, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
395 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на имота:
Път, Път, ПИ №311, ПИ №310, актуван с АОС № 4458/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 400,00 лв. /четиристотин лева/.
12. ПИ № 318, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1383 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – овощна градина, при граници на
имота: ПИ №317, ПИ №316, ПИ №339, ПИ №338, ПИ №319, актуван с АОС №
3806/25.09.2014г.
Начална тръжна цена: 1345,00 лв. /хиляда триста четиридесет и пет лева/.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на
имотите и да сключи договори за разпореждане.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 425
По Докладна записка с вх.№ ОбС-421/13.12.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от
имот № 000948, землище на гр. Айтос за изграждане на пътна връзка до „Индустриален и
бизнес парк - Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и чл.29, ал.1
от Закона за опазване на земеделските земи,

Р Е Ш И:

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот №
000948, землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, публична общинска собственост за
изграждане на пътна връзка до „Индустриален и бизнес парк - Айтос” .
2. Срокът на предварителното съгласие е 24 месеца.
3. Промяната на предназначението на част от имот № 000948, землище на гр. Айтос с
НТП „Полски път”, публична общинска собственост да се извърши от името на Община
Айтос и за сметка на „Индустриален и бизнес парк – Айтос” АД при спазване на
изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, 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
№ 426
По Докладна записка с вх. № 429/21.12.2017 г. от Пенчо Желев – общински съветник
от ПП „ГЕРБ”, относно създаване на Временна комисия,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.30 от Правилника за работа на
Общинския съвет,

Р Е Ш И:
Създава Временна комисия в състав от 5 /пет/ члена, от които 3 /трима/ общински
съветници и 2 /двама/ представители на общинска администрация, за проучване на въпроса
по какъв начин е отписана от актовите книги за общинска собственост сградата баня и
пералня, със застроена площ 698 кв.м., находящи се в УПИ I, кв.146, ул.”Ченгелиеви”.
Избира следните общински съветници в състава на времената комисия:
Дамян Денев – Председател на ПК „ОСТСУСДЕ”
Юзджан Юмер – Председател на ПК „ФИБОП”
Стоян Стоянов – Председател на ПК „ЗОР”
За Председател на Временната комисия избира Дамян Денев.
Възлага на Кмета на общината със заповед да определи двамата представители на
Общинска администрация.
След запознаване с цялата документация, комисията да внесе до Общински съвет
доклад с предложение за решение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 1 „против” и
3 „въз.се”, проведено на 21.12.2017 г.,
Протокол № 27, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

