ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 388

По Докладна записка с вх.№ ОбС-345/09.10.2017 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане на Наредба за управление на общинските пътища в
Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.23 от Закона за пътищата,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Наредба за управление на общинските пътища в Община Айтос, която е
приложена и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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

№ 389

По Предложение с вх.№ ОбС-344/05.10.2017 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 01.07.2017 г.
до 30.09.2017 г. в размер на 130 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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

№ 390

По Докладна записка с вх.№ ОбС-358/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас
2017 - 2020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 52, ал. 8 във връзка с ал. 6 от Закона за управление на отпадъците,

Р Е Ш И:
1. ПРИЕМА Регионална програма за управление на отпадъците на регион Бургас 2017 2020 г., която е приложена и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Упълномощава Кмета на Община Айтос, да гласува „ЗА“ решението за приемане на
Регионална програма за управление на отпадъците – 2017 – 2020 г. на общо събрание на
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас“.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 391
По Докладна записка с вх.№ ОбС-356/13.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на
Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 дка, находящ се в землището на с. Поляново,
Община Айтос, включващ имот №000072, ЕКАТТЕ 57426, с площ 31,258 дка, при граници: ПИ
№ 020009 и ПИ № 000073, имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост
№264/20.04.1999 г., и имот №000073, ЕКАТТЕ 57426, с площ 8,378 дка, при граници: ПИ №
000072, ПИ № 020009, ПИ № 018012, ПИ № 018013, ПИ № 000037, ПИ № 000038, ПИ №
018014, ПИ №018015, ПИ № 018016, ПИ № 020009, имотът е актуван с Акт за публична
общинска собственост №263/20.04.1999 г.”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.75, ал.1,
предложение 1 и ал.2, чл.77 от Закона за концесиите и чл.12.4.1 от Концесионен договор № К 3 /
01.07.2014 год.,

Р Е Ш И:
1. ПРЕКРАТЯВА по взаимно съгласие, считано от датата на приемане на настоящото
решение, Концесионен договор № К3/01.07.2014 год. за концесия с предмет: „Управление и
поддържане на Язовир „Дермен дере” с обща площ 39,636 дка, находящ се в землището на с.
Поляново, Община Айтос, включващ имот № 000072, ЕКАТТЕ 57426, с площ 31,258 дка, при
граници: ПИ № 020009 и ПИ № 000073, имотът е актуван с Акт за публична общинска
собственост № 264/20.04.1999г., и имот №000073, ЕКАТТЕ 57426, с площ 8,378 дка, при
граници: ПИ № 000072, ПИ № 020009, ПИ № 018012, ПИ № 018013, ПИ № 000037, ПИ №
000038, ПИ № 018014, ПИ №018015, ПИ № 018016, ПИ № 020009, имотът е актуван с Акт за
публична общинска собственост № 263/20.04.1999 г.”, сключен между Кмета на Община Айтос
и „Чери 2001” ЕООД, ЕИК 202036171, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул.
„Софроний” № 3, представлявано от Управителя – Милен Георгиев Лазаров.
2. Да се възстанови на „Чери 2001” ЕООД, ЕИК 202036171, със седалище и адрес на
управление в гр. Айтос, ул. „Софроний” № 3, представлявано от Управителя – Милен Георгиев
Лазаров внесената гаранция за изпълнение на договора.
3. ОПРЕДЕЛЯ Кмета на Община Айтос да предприеме всички надлежни действия по
прекратяване на концесионния договор.
Настоящото решение да се предостави 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 22 гласа ”за”, 2 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 392

По Докладна записка с вх.№ ОбС-348/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ VІІІ-71, кв.15 по плана на с.Малка поляна, 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 Хамза Осман Хакъ, чрез продажба частта на общината, представляваща 61/1092
кв.м ид.ч. (шестдесет и един квадратни метра идеална част) от УПИ VІІІ-71 (урегулиран
поземлен имот осми за седемдесет и първи), целият имот с площ 1092 кв.м (хиляда деветдесет и
два квадратни метра) в кв.15 (квартал петнадесети) по плана на с.Малка поляна, общ. Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ
ІХ-71 в кв.15, изток – УПИ І и УПИ VІ-70 в кв.15, юг – УПИ VІІ-72 в кв.15, запад – улица, на
цена 1150,00 лв. (хиляда сто и петдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска
собственост № 4935/18.09.2017 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 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 393

По Докладна записка с вх.№ ОбС-349/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо
лице в УПИ ІХ-71, кв.15 по плана на с.Малка поляна, 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 Хамза Осман Хакъ, чрез продажба частта на общината, представляваща
156/1092 кв.м ид.ч. (сто петдесет и шест квадратни метра идеална част) от УПИ ІХ-71
(урегулиран поземлен имот девети за седемдесет и първи), целият имот с площ 1092 кв.м
(хиляда деветдесет и два квадратни метра) в кв.15 (квартал петнадесети) по плана на с.Малка
поляна, общ. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия
имот: север – улица, изток – УПИ І в кв.15, юг – УПИ VІІІ-71 в кв.15, запад – улица, на цена
2950,00 лв. (две хиляди деветстотин и петдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна
общинска собственост № 4934/18.09.2017 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 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 394
По Докладна записка с вх.№ ОбС-352/12.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ
VІ-138, кв.24 по плана на с.Пирне, 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 Янко Георгиев Терчев и Мария Иванова Терчева, чрез пълномощник Гинка
Костова Атанасова, съгласно пълномощно рег.№4813/25.09.2017г., издадено от нотариус с
рег.№426 на Нотариалната камара, чрез продажба частта на общината, представляваща 6/1127
кв.м ид.ч. (шест квадратни метра идеална част) от УПИ VІ-138 (урегулиран поземлен имот
шести за сто тридесет и осми), целият имот с площ 1127 кв.м (хиляда сто двадесет и седем
квадратни метра) в кв.24 (квартал двадесет и четвърти) по плана на с.Пирне, общ. Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ
V-138 в кв.24, изток – УПИ V-138 в кв.24, юг – Улица, запад – УПИ VІІ-139 в кв.24, на цена
115,00лв. (сто и петнадесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №
4955/04.10.2017 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 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 395

По Докладна записка с вх.№ ОбС-347/11.10.2017 г. от Мариана Димова – зам.кмет на
Община Айтос, относно отказ от закупуване на ид. част от 1000 кв.м. от ПИ № 538, находящ се
в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, целият с площ 1228 кв.м.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността,

Р Е Ш И:
1. Община Айтос отказва да закупи 1000 кв.м, представляващи идеална част от ПИ №
538, целият с площ 1228 кв.м, находящ се в м. „Провадийско шосе”, землище гр.Айтос, при
граници на имота: ПИ № 526, ПИ № 537, Път, Главен път, от Светослав Рафаилов Димов на
предложената цена в размер на 10 000 лв. /десет хиляди лева/.
2. Дава съгласие Светослав Рафаилов Димов да продаде собствената си идеална част от
1000 кв.м от ПИ № 538, целият с площ от 1228 кв.м, находящ се в м. „Провадийско шосе” в
землището на гр.Айтос, на трето лице на посочената цена.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 396
По Докладна записка с вх.№ ОбС-346/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на съгласие за разделяне на имот № 000388, с НТП „храсти”, находящ се
в землището на с.Карагеоргиево и промяна начина на трайно ползване на имот с проектен №
000389, с площ 0,664 дка,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 78а от ППЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се раздели имот № 000388, с площ 10,547 дка, категория четвърта,
НТП „храсти”, находящ се в м. „Маревица” в землището на с.Карагеоргиево, актуван с АОС №
4605/21.03.2017г., съгласно приложения проект за делба и да се образуват два нови имота: имот
с проектен № 000390, с площ 9,882 дка, НТП „храсти” и имот с проектен № 000389, с площ
0,664 дка, с НТП „храсти”.
2. След влизане в сила на решението по т.1 дава съгласие да се промени начина на
трайно ползване на имот с проектен № 000389, с площ 0,664 дка, категория четвърта, находящ
се в м. „Маревица” в землището на с.Карагеоргиево, от НТП „храсти” в НТП „изоставена
нива”.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия за
разделяне на имота и промяната на начина на трайно ползване.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 397
По Докладна записка с вх.№ ОбС-350/11.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно придобиване право на собственост върху имот № 082001, с площ 4,836 дка,
находящ се в землището на с.Мъглен,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.8, ал.9, във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.6 и чл.7, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска имущество,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Айтос през 2017 г. в раздел IIІ „Описание на имотите, които общината
има намерение да придобие” следния имот: имот № 082001, с площ 4,836 дка, ІV категория, с
НТП „нива”, м.”Демет йолу”, землище с.Мъглен.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕТО си Община Айтос да придобие право на собственост върху
недвижим имот, съставляващ имот №082001, с площ 4,836 дка, ІV категория, с НТП „нива”,
м.”Демет йолу”, землище с. Мъглен, при граници: № 000222, № 000189, № 000174 и
№
000393 на цена 700 лв. на декар, за сумата 3385,20 лв. (три хиляди триста осемдесет и пет лв. и
двадесет ст.) за целия имот.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия по
придобиване правото на собственост върху имота и сключване на договор за покупкопродажба.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 398
По Докладна записка с вх.№ ОбС-359/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД
ЗСПЗЗ(ДВ, бр.62 от 2010 г.) и чл.45 „ж”, ал.2 от ППЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:
1. Предоставя земеделска земя от ОПФ, включена в регистъра на имотите по чл.19, ал.1
от ЗСПЗЗ, представляваща 1,500 дка от имот № 087021, целият с площ 3,001 дка, находяща се в
землището на с.Съдиево, м.”Азмака”, с НТП – нива, категория – трета, при граници на целия
имот: № 087022, № 087019, № 087020 и № 000393 на наследници на Андон Марков Желязков,
бивш жител на с.Съдиево, с признато право на възстановяване на собственост, съгласно
Съдебно решение № 716/02.11.1998 г. на АРС и Съдебно решение от 10.07.2000 г. на БОС.
2. Решението да се връчи по реда на АПК на лицето по чл.45 д , ал. 2 от ППЗСПЗЗ и
служебно на Общинска служба по земеделие – гр.Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 399
По Докладна записка с вх.№ ОбС-351/11.10.2017 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 – 11 бр.,

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. Включва към раздел ІІ В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост в Община Айтос през 2017 година недвижими имоти - частна
общинска собственост както следва:
- м. „Трите братя” – ПИ № 2911, ПИ № 2914, ПИ № 2771, ПИ № 3020.
- м. „Провадийско шосе” – ПИ № 655, ПИ № 656.
- м. „Набожната къща” – ПИ № 321, ПИ № 344.
- м. „Ляската” – ПИ № 66.
ІI. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, след
провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ № 2911, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 825
кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: ПИ №2909,
ПИ №2912, Път, ПИ №2910, актуван с АОС № 4940/26.09.2017г.
Начална тръжна цена: 1655 лв. /хиляда шестстотин петдесет и пет лева/.
2. ПИ № 2914, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1091
кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: Път, ПИ
№2913, ПИ №2915, ПИ №2762, актуван с АОС № 4943/26.09.2017г.
Начална тръжна цена: 2189 лв. /две хиляди сто осемдесет и девет лева/.
3. ПИ № 2771, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1038
кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: Път, ПИ
№2768, ПИ №2769, ПИ №2770, ПИ №2772, актуван с АОС № 4942/26.09.2017г.
Начална тръжна цена: 2082 лв. /две хиляди осемдесет и два лева/.

4. ПИ № 2685, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1933
кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: ПИ №2686,
ПИ №2681, ПИ №2682, ПИ №2684, Път, актуван с АОС № 4930/12.09.2017г.
Начална тръжна цена: 3878 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева/.
5. ПИ № 3020, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Трите братя”, с площ от 1065
кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: ПИ №3021,
Път, ПИ №3019, ПИ №3029, актуван с АОС № 4944/26.09.2017г.
Начална тръжна цена: 2137 лв. /две хиляди сто тридесет и седем лева/.
6. ПИ № 655, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от
467 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: Полски
път, ПИ №657, Полски път, ПИ №656, актуван с АОС № 3496/01.08.2013г.
Начална тръжна цена: 900 лв. /деветстотин лева/.
7. ПИ № 656, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ от
629 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: Полски
път, ПИ №657, ПИ №655, ПИ №669, актуван с АОС № 3498/01.08.2013г.
Начална тръжна цена: 1213 лв. /хиляда двеста и тринадесет лева/.
8. ПИ № 321, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от
1040 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: ПИ
№320, Път, ПИ №322, ПИ №460, актуван с АОС № 3287/10.08.2013г.
Начална тръжна цена: 2078 лв. /две хиляди седемдесет и осем лева/.
9. ПИ № 344, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”, с площ от
1032 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: ПИ
№343, ПИ №342, Път, ПИ №346, актуван с АОС № 4927/11.09.2017г.
Начална тръжна цена: 2062 лв. /две хиляди шестдесет и два лева/.
10. ПИ № 355, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ от
743 кв.м., шеста категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: ПИ №474,
ПИ №475, ПИ №476, ПИ №348, Път, ПИ №1548, ПИ №356, актуван с АОС № 4929/11.09.2017г.
Начална тръжна цена: 1313 лв. /хиляда триста и тринадесет лева/.
11. ПИ № 66, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 3043 кв.м.,
четвърта категория, начин на трайно ползване - нива, при граници на имота: Път, ПИ №65, ПИ
№67, ПИ №68, ПИ №69, Път, актуван с АОС № 1866/09.01.2009г.
Начална тръжна цена: 6105 лв. /шест хиляди сто и пет лева/.
ІІІ. 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 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, 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
№ 400
По Докладна записка с вх.№ ОбС-357/16.10.2017 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 132 и обособяване на нов УПИ
VІІ-132, кв. 20 по плана на с. Раклиново, община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
1. Одобрява ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ ІХ-132 в кв. 16 по
плана на с.п Раклиново. УПИ ІХ-132 в кв. 16 се заличава. Местоположението на улицата,
разделяща квартали 16 и 20 след промяната преминава между поземлени имоти 132 и 100. За
имот № 132 се отрежда нов УПИ VІІ-132 в кв. 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв. 16 променят
границите си, като след промяната граничат с новата улица между кв. 16 и 20. УПИ Х и VІІІ100 в кв.16 запазват предназначението си. Новообразуваният УПИ VІІ-132 в кв. 20 е с
предназначение „за жилищни нужди”. Застрояването в УПИ VІІ-132 е свободно стоящо с
височина до 10м.. Показателите на застрояване в новообразувания УПИ VІІ-132 са:
- Кинт < 1,2; Плътност < 60%; Мин. озеленяване >40%.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7мо дневен срок от приемането му.
3. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението може да бъде оспорено от
заинтересуваните лица в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 25.10.2017 г.,
Протокол № 25, т.13. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

