ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 401
По Предложение с вх.№ ОбС-364/23.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и
администриране на местните 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:
І. 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.46а, предложение второ придобива следната редакция :
- „от 7 до 18 год. - 1.00 лв.”
§ 2. В чл.46а, създава трето предложение със следното съдържание:
- „за възрастни – 2.00 лв”.
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 № 401/29.11.2017 г. на Общински съвет – Айтос, влиза в сила от 01.01.2018 г.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 18 гласа ”за”, 2 „против” и
4 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 402
По Докладна записка с вх.№ ОбС-383/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за
2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл.32, 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,

Р Е Ш И:
І. Актуализира бюджета на община Айтос, поименното разпределение на разходите
за придобиване на ДМА и основен ремонт и разчета за финансиране за 2017 г. както следва:
- Увеличава стойността на обект “Ремонт и рехабилитация на улици в с. Пещерско“ 55 000 лв.
- Увеличава стойността на обект „Изграждане на многофункционален спортен
комплекс в с. Карагеоргиево - 11 000 лв.
- Намаля стойността на обект „Основен ремонт сграда „Автогара“ Айтос с - 66 000 лв.
ІІ. Актуализира бюджета на община Айтос, поименното разпределение на разходите
за придобиване на ДМА и основен ремонт и разчета за финансиране за 2017 г. както следва:
- Променя капиталната програма за 2017 г. като заменя закупуването на 3 бр.
компютърни системи със закупуване на 1 бр. мултифункционален принтер /копирна машина/
на стойност 3 000 лв.
ІІІ Актуализира бюджета на община Айтос, поименното разпределение на разходите
за придобиване на ДМА и основен ремонт и разчета за финансиране за 2017 г. както следва:
- Включва в капиталната програма обект “Закупуване на мултифункционален принтер
/копирна машина/“ на стойност
- 3 500 лв.
- Коригира издръжката на Дейност „Полиция, вътрешен ред и сигурност” както следва:
- Залага по параграф 52 – 03 “Придобиване на друго оборудване“
- 3 500 лв.
- Намаля параграф 10-15 „Материали”
- 3 500 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 403
По Докладна записка с вх.№ ОбС-380/14.11.2017 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 BG05M9OP001-4.001-0030
„Социални иновации в грижата за възрастните хора” 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 съгласно чл. 3.8. от Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-4.0010030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора” сключен между Община Айтос и
Министерството на труда и социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020,

Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Айтос да подпише Запис на заповед, платим на
предявяване без протест и разноски, в полза на Министерството на труда и социалната
политика, в размер на 34 040,60 лева /тридесет и четири хиляди и четиридесет лева и шейсет
стотинки/ за обезпечаване на пълния размер на авансово плащане по Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-4.0010030 „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, 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 BG05M9OP001-4.001-0030 „Социални иновации в
грижата за възрастните хора”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 404
По Предложение с вх.№ ОбС-385/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество
„Медицински център I” ЕООД – гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1, т.5, чл.18, т.12 и
чл.24 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 Протокол № 3/17.11.2017 г. на комисията за организация и провеждане на
конкурс за избор на управител на общинското търговско дружество „Медицински център I”
ЕООД – гр.Айтос,

Р Е Ш И:
I. Освобождава от отговорност досегашния управител на „Медицински център I”
ЕООД гр.Айтос – д-р Светла Пенчева Михова.
II. Утвърждава за управител на общинското търговско дружество на „Медицински
център I” ЕООД гр.Айтос – д-р Феим Рамадан Мурад.
III. Определя възнаграждение на управителя в размер на 300 % от средната месечна
брутна работна заплата в търговското дружество.
IV. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за управление с д-р Феим
Мурад, съгласно решението 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.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 405
По Докладна записка с вх.№ ОбС-379/10.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в
УПИ ХХІІ-2366, кв.51 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.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 Калчо Хараламбов Димов, чрез продажба частта на общината, представляваща
104 кв.м ид.ч. (сто и четири квадратни метра идеална част) от ПИ 2367 (поземлен имот две
хиляди триста шестдесет и седми) към УПИ ХХІІ-2366 (урегулиран поземлен имот двадесет и
втори за две хиляди триста шестдесет и шести) в кв.51 (квартал петдесет и първи) по плана на
гр. Айтос, целият с площ 362 кв.м (триста шестдесет и два квадратни метра), отреден за
„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ХХІІІ-2365
в кв.51, изток – УПИ V-2383 в кв.51, юг – УПИ ХХІ-2367 в кв.51, запад – улица, на цена
6200,00 лв. (шест хиляди и двеста лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска
собственост № 4970/30.10.2017 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 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 406
По Докладна записка с вх.№ ОбС-378/10.11.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ І-85, кв.29 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,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос от една страна и от друга
съсобственика Красимир Стаматов Русев, чрез продажба частта на общината, представляваща
15/849 кв.м ид.ч. (петнадесет квадратни метра идеална част) от УПИ І-85 (урегулиран
поземлен имот първи за осемдесет и пети), целият имот с площ 849 кв.м (осемстотин
четиридесет и девет квадратни метра) в кв.29 (квартал двадесет и девети) по плана на
с.Съдиево, общ. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за
целия имот: север – улица, изток – УПИ ІІ-80 в кв.29, юг – УПИ ІХ-85 в кв.29, запад – улица,
на цена 430,00 лв. (четиристотин и тридесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост № 4968/18.10.2017 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 407
По Докладна записка с вх.№ ОбС-384/17.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни
канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените
споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година по
цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 75б от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с искане вх. №24-00685/03.11.2017 г. на ОД „Земеделие”-гр. Бургас,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне на ползвателите на земеделски земи на имотитеполски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и
попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците
и/или ползвателите за стопанската 2017/2018 година по цена в размер на средното годишно
рентно плащане за землището, подробно описани в приложения от № 1 до № 16, които са
приложени и са неразделна част от настоящия протокол.
2. Дава съгласие за предоставяне на ползвателите на земеделски земи на имотитенапоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно
сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2017/2018
година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището, подробно
описани в приложения от № 1 до № 16, които са приложени и са неразделна част от
настоящия протокол.
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия по
предоставяне на гореописаните имоти, находящи се на територията на община Айтос и
сключване на договори с ползвателите.
4. На основание на чл. 60 от АПК, с цел спазване на законовите срокове съгласно
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 408
По Докладна записка с вх.№ ОбС-381/15.11.2017 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, 18 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 № 29, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1167 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ДПФ,
Път, ПИ №69, Път, ПИ №71, ПИ №72, ПИ №28, актуван с АОС № 4125/29.07.2015г.
Начална тръжна цена: 853,00 лв. /осемстотин петдесет и три лева/.
2. ПИ № 47, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от 424
кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота: ПИ
№45, ПИ №46, Път, ПИ №48, актуван с АОС № 4064/29.06.2015г.
Начална тръжна цена: 310,00 лв. /триста и десет лева/.
3. ПИ № 76, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от 878
кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ №75,
ПИ №96, Дере, актуван с АОС № 4472/25.01.2017г.
Начална тръжна цена: 641,00 лв. /шестстотин четиридесет и един лева/.
4. ПИ № 116, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
447 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота:
Път, ПИ №46, ПИ №117, ПИ №155, ПИ №115, актуван с АОС № 4461/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 327,00 лв. /триста двадесет и седем лева/.

5. ПИ № 117, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
844 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота:
ПИ №46, ПИ №118, Път, ПИ №155, ПИ №116, актуван с АОС № 4452/23.01.2017г.
Начална тръжна цена: 616,00 лв. /шестстотин и шестнадесет лева/.
6. ПИ № 223, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
753 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №178,
ПИ №222, ПИ №236, ПИ №232, ПИ №231, ПИ №224, актуван с АОС № 4462/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 551,00 лв. /петстотин петдесет и един лева/.
7. ПИ № 244, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
274 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота:
Път, ПИ №245, ПИ №296, ПИ №243, актуван с АОС № 4464/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 200,00 лв. /двеста лева/.
8. ПИ № 245, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
327 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота:
Път, ПИ №246, ПИ №295, ПИ №244, актуван с АОС № 4463/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 239,00 лв. /двеста тридесет и девет лева/.
9. ПИ № 246, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
397 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота:
Път, ПИ №247, ПИ №293, ПИ №294, ПИ №245, актуван с АОС № 4465/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 290,00 лв. /двеста и деветдесет лева/.
10. ПИ № 255, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
1031 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ
№256, ПИ №282, ПИ №283, ПИ №284, ПИ №254, актуван с АОС № 4470/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 753,00 лв. /седемстотин петдесет и три лева/.
11. ПИ № 256, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
611 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, Път,
ПИ №282, ПИ №255, актуван с АОС № 4471/25.01.2017г.
Начална тръжна цена: 446,00 лв. /четиристотин четиридесет и шест лева/.
12. ПИ № 266, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
588 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – изоставено лозе, при граници на имота:
ПИ №262, ПИ №151, ПИ №267, ПИ №271, ПИ №276, Път, актуван с АОС №
4466/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 430,00 лв. /четиристотин и тридесет лева/.
13. ПИ № 268, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
222 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №145,
ПИ №144, ПИ №270, Път, актуван с АОС № 4469/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 157,00 лв. /сто петдесет и седем лева/.
14. ПИ № 281, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
480 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №280,
Дере, ПИ №346, Път, актуван с АОС № 4087/06.07.2015г.
Начална тръжна цена: 350,00 лв. /триста и петдесет лева/.

15. ПИ № 309, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
680 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №299,
ПИ №310, Полски път, ПИ №323, Дере, актуван с АОС № 3805/25.09.2014г.
Начална тръжна цена: 497,00 лв. /четиристотин деветдесет и седем лева/.
16. ПИ № 323, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
558 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №309,
ПИ №322, ПИ №328, Дере, актуван с АОС № 3795/17.09.2014г.
Начална тръжна цена: 408,00 лв. /четиристотин и осем лева/.
17. ПИ № 355, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
724 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №273,
ПИ №272, Път, ПИ №356, ПИ №354, актуван с АОС № 4467/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 512,00 лв. /петстотин и дванадесет лева/.
18. ПИ № 356, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
421 кв.м., пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №355,
Път, ПИ №357, ПИ №354, актуван с АОС № 4468/24.01.2017г.
Начална тръжна цена: 298,00 лв. /двеста деветдесет и осем 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 409
По Докладна записка с вх.№ ОбС-376/08.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план
за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов кабел 20 кV от ТП „Иван Златев”, находящ се в УПИ І,
кв. 248, гр. Айтос до нов трафопост тип МТП 1х400кVА в УПИ VІІІ, кв. 20 по плана на ЗОЖ гр. Айтос” 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,

Р Е Ш И:
Разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен
план за линеен обект /трасе/ на обект: „Нов кабел 20 кV от ТП „Иван Златев”, находящ се в
УПИ І, кв. 248, гр. Айтос до нов трафопост тип МТП 1х400кVА в УПИ VІІІ, кв. 20 по плана
на ЗОЖ - гр. Айтос”
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Нов кабел 20 кV от ТП „Иван Златев”,
находящ се в УПИ І, кв. 248, гр. Айтос до нов трафопост тип МТП 1х400кVА в УПИ VІІІ, кв.
20 по плана на ЗОЖ - гр. Айтос” да премине през общински имот № 000867, землище на гр.
Айтос с НТП „Път ІV клас”, общинска публична собственост и улица в участъка между осови
точки № 56 и 57 по плана на ЗОЖ - 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
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 410
По Докладна записка с вх.№ ОбС-382/15.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план
за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен водопровод за УПИ І-16, масив 179, м. „Могилата”,
землище на гр. Айтос” 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,

Р Е Ш И:
Разрешава на Веселина Момчилова Тодорова и Димитър Стоянов Чиликов
изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Уличен
водопровод за УПИ І-16, масив 179, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос”
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Уличен водопровод за УПИ І-16, масив
179, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос” да премине през общински имот № 000932,
землище на гр. Айтос с НТП „Полски път”, общинска публична собственост.
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
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 411
По Докладна записка с вх.№ ОбС-387/20.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план
за линеен обект /трасе/: „Външен водопровод до УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с.
Съдиево, 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,

Р Е Ш И:
Разрешава на СМДЛ (Самостоятелна медико-диагностична лаборатория) „Лина”
ЕООД изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Външен водопровод
до УПИ І-494, м. „Азмака”, землище на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Външен водопровод до УПИ І-494, м.
„Азмака”, землище на с. Съдиево, община Айтос, област Бургас” да премине през общински
имот № 000152, с НТП „Път ІV клас”, общинска публична собственост, землище на с.
Съдиево община 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
ОбС, с 21 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, 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
№ 412
По Докладна записка с вх.№ ОбС-392/22.11.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно актуализация на бюджета на община Айтос за 2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал. 1 и ал. 2 от Закона
за публичните финанси и чл.32, 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,

Р Е Ш И:
Като поднася съболезнования към семействата на загиналите и пожелава бързо
оздравяване на пострадалите, Община Айтос предоставя на Община Камено сумата от
5 000 лв.
Актуализира бюджета на община Айтос за 2017 г. както следва:
- Залага сумата от 5 000 лв. по параграф 61-02 „Предоставен трансфер между общини”.
- Намаля бюджета на дейност /998/ „Резерв” - параграф 00-98 „Резерв за непредвидени
и неотложни разходи” със 5 000 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 21 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 29.11.2017 г.,
Протокол № 26, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

