ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 522

По Докладна записка с вх.№ ОбС-237/20.07.2018 г. от Красимир Енчев – председател
на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински
съвет Айтос за периода от месец Януари 2018 г. до месец Юни 2018 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА представения по реда на чл.27, ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на
Общинския съвет Айтос и неговите комисии, за периода от месец Януари 2018 г. до месец
Юни 2018 г., който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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

№ 523

По Предложение с вх.№ОбС-221/04.07.2018 г. от Станка Господинова – директор
дирекция „Финанси и Бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за
командировки на Кмета на Община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

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

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА разходите за командировки на Кмета на общината за времето от
01.04.2018 г. до 30.06.2018 г. в размер на 210 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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

№ 524

По Докладна записка с вх.№ОбС-222/06.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на „Програма за енергийна ефективност на територията на
Община Айтос 2018 - 2022 г.”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Закона за енергийната ефективност,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА „Програма за енергийна ефективност на територията на Община Айтос
2018 - 2022 г. “, която е приложена и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 525
По Докладна записка с вх.№ОбС-240/20.07.2018 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 № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. 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 водопроводна система в 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 №
02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. 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 водопроводна система в 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,

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
59 799.84 лв. (петдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 0,84 стотинки)
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. 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 водопроводна
система в 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 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 526
По Докладна записка с вх.№ОбС-239/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно rздаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. 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 водопроводна
система в 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 №
02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. 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 водопроводна система в 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,

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
11 959,97 лева, (единадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и 0,97 стотинки) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. 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 водопроводна
система в 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 № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г.
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 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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

№ 527

По Докладна записка с вх.№ОбС-226/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода
м.януари-м.юни 2018 година,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл.100в, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА отчет за състоянието на общинската собственост за периода м.януари м.юни 2018 година, който е приложен и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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

№ 528
По Докладна записка с вх.№ОбС-227/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляваща помещение с площ 9 кв.м, на първия етаж,
вдясно от входа в сграда „Здравна служба” с.Съдиево, находяща се в УПИ ІІ в кв.20 по
плана на с.Съдиево, Община Айтос на „Български пощи” ЕАД, Регионално управление
„Югоизточен регион”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.10 и ал.11 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с чл.30 от Закон за пощенските услуги,

Р Е Ш И:
1. Учредява в полза на „Български пощи”ЕАД, Регионално Управление „Югоизточен
регион” безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляваща помещение с площ 9 кв.м, на първия етаж,
вдясно от входа в сградата „Здравна служба” с.Съдиево, находяща се в УПИ ІІ в кв.20 по плана
на с.Съдиево, община Айтос, при граници на целия имот:; изток – улица; запад – УПИ І-203 в
кв.20; север – УПИ І-203 в кв.20; юг – УПИ ІІІ-204 в кв.20. Имотът е актуван с Акт за частна
общинска собственост № 3520/02.09.2013 г.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване с „Български пощи” ЕАД.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 529
По Докладна записка с вх.№ОбС-232/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Регионална здравна инспекция – Бургас върху две помещения, находящи се на първия етаж
в североизточното крило в сградата на „Медицински център І - Айтос” ЕООД, с
административен адрес: гр.Айтос, ул.„Гарова” № 3,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.12, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.137, ал.1,
т.7 и чл.147, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.12, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и
условията за упражняване правата на Община Айтос в търговските дружества с общинско
участие в капитала, в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел,

Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, в качеството си на едноличен собственик на капитала на
„Медицински център І - Айтос” ЕООД, да бъде предоставено безвъзмездно право на
ползване за срок от 5 години в полза на РЗИ гр.Бургас върху част от недвижим имот –
публична общинска собственост, представляващ две помещения: кабинет №19 с площ 16.54
кв.м и кабинет №20, с площ 16.46 кв.м, на първия етаж в североизточното крило в сградата
на „Медицински център І - гр.Айтос” ЕООД, находяща се в УПИ І, кв.62 по плана гр. Айтос,
с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Гарова”№3, при граници на кабинет №19: северкоридор, изток-кабинет №20, юг-външни стени и запад- коридор и граници на кабинет №20:
север – коридор, изток – външни стени, юг – външни стени, запад – кабинет №19. Имотът се
предоставя на РЗИ гр.Бургас за осъществяване на здравни мероприятия на територията на
Община Айтос.
2. Упълномощава д-р Феим Мурад - Управител на „Медицински център І –
Айтос”ЕООД да извърши всички последващи действия по предоставяне на безвъзмездно
право на ползване на РЗИ-гр.Бургас.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 530
По Докладна записка с вх.№ОбС-229/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно даване на съгласие за отдаване под наем на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ помещения, отредени за аптека с обща застроена
площ 96,04 кв.м., част от административна сграда, находяща се на ул.„Цар Освободител”
№3, УПИ І, кв.121 по плана на гр.Айтос на Общинско търговско дружество „Авицена”
ЕООД,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската
собственост и във връзка с чл.18, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем на Общинско търговско дружество „Авицена”
ЕООД, самостоятелен обект – помещения (аптечен салон-40,24 кв.м., складово помещение14,92 кв.м., лаборатория-10,72 кв.м., канцелария-19,08 кв.м. и тоалетна-11,08 кв.м.),
представляващи „Аптека”, с обща застроена площ 96,04 кв.м, разположени в
североизточната част на партерен етаж на административна сграда – Община Айтос,
находяща се в УПИ І, кв.121 по плана на гр.Айтос, при граници на имота: североизток –
външен зид към ул.”Богориди”; югоизток – стълбище на сграда на ТДД Бургас, „КДСАйтос”, юг – външен зид към двора, запад – преграждащ зид на помещения: каса „МДТ”,
ЦУИГ, коридор, WC на общинска администрация, без провеждане на търг или конкурс, за
срок от 3 (три) години, на цена 768,32 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева и тридесет и
две стотинки ) без ДДС за месец.
2. Възлага на Кмета на Община Айтос да сключи договор за наем с Общинско
търговско дружество „Авицена” ЕООД.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 531
По Докладна записка с вх.№ОбС-243/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно откриване на процедура по отдаване под наем на язовир – публична
общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, § 12 от ПЗР на
Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, във връзка с чл.13, ал.4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Открива процедура по отдаване под наем на язовир – публична общинска
собственост - Язовир „Боаза-1” с площ от 15,857 дка, находящ се в землището на с. Малка
поляна, Община Айтос, съставляващ имот с № 000006, ЕКАТТЕ 46440, при граници: имоти
№ 000031, 000005, 000003, 000032, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост
№ 244/05.04.1999 год. Начална тръжна цена 10 лв./дка без ДДС за една година, или 158,57
лв. /сто петдесет и осем лева и петдесет и седем стотинки/ без ДДС за целия имот за
една година. Определя стъпка на наддаване 15 лв. /петнадесет лева/ без ДДС. Определя
депозит за участие в процедурата – 10% от началната тръжна цена без ДДС;
2. Обектът да се отдаде под наем за срок от 10 години, след провеждане на публичен
търг с явно наддаване, на оператор на язовирна стена.
3. Утвърждава проект на договор за наем.
4. Определя цена на тръжната документация – 30 лв. /тридесет лева/ без ДДС.
5. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по
процедурата за отдаване под наем и сключи договор със спечелилия търга участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 532
По Докладна записка с вх.№ОбС-235/17.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на обект „Жилищна
сграда” в УПИ ХІ-1615 кв.42 п о плана гр.Айтос с административен адрес ул.„Лозенград”
№ 31,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Учредява възмездно право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда, без
търг или конкурс, в полза на Нериман Айдън Делихалил и Халил Бекир Делихалил, чрез
пълномощник Виолета Енчева Димитрова, съгласно пълномощно с рег.№3194/11.06.2018г.,
издадено от нотариус в район гр.Айтос, рег.№324 на Нотариалната камара за изграждане на
обект: „Пристрояване и надстрояване на жилищна сграда” с РЗП (разгъната застроена площ)
142,97 кв.м (сто четиридесет и две цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра),
съгласно одобрен инвестиционен проект, за сумата от 9160,00 лв. (девет хиляди сто и
шестдесет лева), без ДДС, съгласно оценка на независим оценител, в общински урегулиран
поземлен имот ХІ-1615 (единадесети за хиляда шестстотин и петнадесети), в кв.42 (квартал
четиридесет и втори), по плана на гр.Айтос, целият с площ от 321,00 кв.м (триста двадесет и
един квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници на
имота: север – улица, изток – УПИ ХІІ-1614 в кв.42; юг – УПИ ХІV-1637 и УПИ ХV-1636 в
кв.42; запад – УПИ Х-1616 в кв.42, с административен адрес ул.”Лозенград” № 31.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи действия по
учредяване право на пристрояване и надстрояване.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 533
По Докладна записка с вх.№ОбС-228/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в
УПИ X-1425,1426, кв.89 по плана на гр.Айтос, с адрес на съсобствениците ул.„Александър
Стамболийски” №32 и ул.„Александър Стамболийски” № 32А,

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 Стоян Рачев Георгиев, Баласка Георгиева Георгиева, Фатме Рамадан
Бешем и Ръфка Неджиб Бешем, чрез пълномощник на последния съсобственик Фатме
Рамадан Бешем, съгласно пълномощно, вписано в книгата за нотариална заверка на
кметство с.Мъглен под №1/22.01.2018г., издадено от кмета на с.Мъглен Ахмед Акиф
Ахмед, чрез продажба частта на общината, представляваща 3/427 кв.м ид.ч. (три квадратни
метра идеална част) от УПИ X-1425,1426 (урегулиран поземлен имот десети за хиляда
четиристотин двадесет и пети, хиляда четиристотин двадесет и шести), целият имот с площ
427 кв.м (четиристотин двадесет и седем квадратни метра) в кв.89 (квартал осемдесет и
девети) по плана на гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при
граници за целия имот: север–УПИ XІ-1427 в кв.89, изток – УПИ IX-1423 в кв.89, юг –
УПИ ХІІ-1424 в кв.89, запад – улица, на цена 225,00 лв. (двеста двадесет и пет лева), без
ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5241/06.07.2018 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 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 534
По Докладна записка с вх.№ОбС-230/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник
кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и
физическо лице в УПИ XVІII-1705, кв.43 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.„Стоян
Деведжиев” № 16,

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 Мюмюн Рашидов Исмаилов чрез пълномощник Виолета Енчева Димитрова,
съгласно пълномощно с рег.№1414/02.05.2018г., издадено от нотариус в район РС Айтос с
рег.№665 на Нотариалната камара, чрез продажба частта на общината, представляваща
4/398 кв.м ид.ч. (четири квадратни метра идеална част) от УПИ XVІIІ-1705 (урегулиран
поземлен имот осемнадесети за хиляда седемстотин и пети), целият имот с площ 398 кв.м
(триста деветдесет и осем квадратни метра) в кв.43 (квартал четиридесет и трети) по плана
на гр. Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия
имот: север–УПИ VІ-1704 в кв.43, изток – УПИ ХVІІ-1706 в кв.43, юг – улица, запад – УПИ
ХІХ-1702 в кв.43, на цена 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за
частна общинска собственост №5236/13.06.2018 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 22 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, 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
№ 535
По Докладна записка с вх.№ОбС-231/16.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник
кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и
физическо лице в УПИ VІ-170, кв.44 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 Владимир Димитров Владев чрез продажба частта на общината,
представляваща 39/1426 кв.м ид.ч. (тридесет и девет квадратни метра идеална част) от УПИ
VІ-170 (урегулиран поземлен имот шести за сто и седемдесети), целият имот с площ 1426
кв.м (хиляда четиристотин двадесет и шест квадратни метра) в кв.44 (квартал четиридесет и
четвърти) по плана на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ VІІ-170 в кв.44, изток – УПИ VІІІ169 в кв.44, юг – УПИ V-171 в кв.44, запад – улица, на цена 1030,00лв. (хиляда и тридесет
лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №5240/06.07.2018 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 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 536
По Докладна записка с вх.№ОбС-233/16.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ трафопост, находящ се в имот №000499, с площ 10.837 дка, с начин на
трайно ползване „Пасище, мера” по КВС землището на гр.Айтос, местност „Лясковско
шосе”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, §4, ал.7, във вр. ал.1 и §26 от ПЗР на Закона за енергетиката и чл.35, ал.4,
т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.1, т.2 и ал.4 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 трафопост „Шатра”, представляващ оборудване, а именно – силов
трансформатор 100 кVА, РМ 20/400 – 1 бр., ТНН 250 кVА – 2 бр. и едноетажна масивна
сграда със застроена площ 13 кв.м, разположена в имот № 000499 в землището на гр.Айтос,
с площ 10.837 дка, начин на трайно ползване: „пасище, мера”, вид собственост общинска
публична, категория на земята при неполивни условия: седма, който имот се намира в
местността „Лясковско шосе” при граници и съседи: имоти с №000622 Лесопарк; №000841
Лесопарк; №000505 Местен път; №000841 Лесопарк, ведно с правото на строеж и
учредените сервитутни права върху 71 кв.м, съгласно изискванията и условията на Наредба
№16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти на „Електроразпределение
ЮГ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов”№37,
представлявано от Гочо Димитров Чемширов, в качеството на Заместник-председател на
Съвета на директорите и Костадин Петров Величков, в качеството на Изпълнителен член на
Съвета на директорите, действащи чрез Златко Бойчев Златанов, в качеството си на
Ръководител Клиентски енергиен център Карнобат и представляващ в това си качество,
съгласно пълномощно №6246/29.09.2017г. за подпис и №6247, том ІV, акт №39/29.09.2017г.
за съдържание на нотариус Ваня Захариева, Нотариус с район на действие – РС Пловдив, с
рег.№640, на цена 7600,00 лв. (седем хиляди и шестстотин лева) без ДДС. Посочената
продажна цена, е образувана от:
- цена на сградата със застроена площ 13 кв.м, ведно с правото на строеж при
погиването й и сервитутните права за обслужването й върху 71 кв.м – 4300 лв.;
- цена на оборудването – 700 лв.;
- цена на трансформатора – 2600 лв.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички действия по продажбата на
имота и да сключи договор с купувача.
Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, т.15. 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
№ 537
По Докладна записка с вх.№ОбС-241/20.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ
УПИ ІХ в кв.12 по плана на с.Чукарка, 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:
УПИ ІХ (урегулиран поземлен имот девети) в кв.12 (квартал дванадесети) по плана
на с.Чукарка, с площ 600 кв.м (шестстотин квадратни метра), отреден за „Индивидуално
жилищно строителство”, вписан в Акт за частна общинска собственост №5238/21.06.2018г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ ІХ
(урегулиран поземлен имот девети) в кв.12 (квартал дванадесети) по плана на с.Чукарка, с
площ 600 кв.м (шестстотин квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, с граници на имота: север – улица, изток – УПИ ІІ-100,101общ. в кв.12, юг –
УПИ І-общ. в кв.12 и запад – улица, с начална тръжна цена 9000.00 лв. (девет хиляди лева)
без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за продажба със
спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, т.16. 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

№ 538

По Докладна записка с вх.№ОбС-234/17.07.2018 г. от Мариана Димова – заместник
кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи,
представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно
наддаване – 7 броя,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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:
I. Включва към раздел ІІ Б, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2018 година недвижими имоти,
както следва:
м.” Слънчева лъка” гр.Айтос – поземлен имот № 1226, 1234
м.”Провадийско шосе” гр.Айтос – поземлени имоти № 238, 297.
м.” Ляската” гр.Айтос – поземлен имот № 396
м.” Кокар бунар” с.Тополица – поземлен имот № 102
ІI. Да се извърши продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост,
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, както следва:
1. ПИ № 1226, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ
от 1,556 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:
ПИ №1228, Път, ПИ №1225, ПИ №1224, Път, актуван с АОС № 5245/09.07.2018г.
Начална тръжна цена 3015,00 лв. /три хиляди и петнадесет лева/.

2. ПИ № 1234, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Слънчева лъка”, с площ
от 0,950 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път,
Асфалтова база, ПИ №1235, актуван с АОС № 5244/06.07.2018г.
Начална тръжна цена: 1789,00 лв. /хиляда седемстотин и осемдесет и девет лева/.
3. ПИ № 238, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ
от 1,488 дка, шеста категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ
№235, ПИ №908, ПИ №242, ПИ №241, ПИ №240, ПИ №239, ПИ №234, актуван с АОС №
5242/06.07.2018г.
Начална тръжна цена: 2619,00 лв. /две хиляди шестстотин и деветнадесет лева/.
4. ПИ № 297, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Провадийско шосе”, с площ
от 1,055 дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота:
Път, ПИ №298, ПИ №347, ПИ №296, актуван с АОС № 5243/06.07.2018г.
Начална тръжна цена: 1954,00 лв. /хиляда деветстотин петдесет и четири лева/.
5. ПИ № 379, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,634
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №380,
Път, ПИ №378, ПИ №376, актуван с АОС № 4221/05.02.2016г.
Начална тръжна цена: 1261,00 лв. /хиляда двеста шестдесет и един лева/.
6. ПИ № 396, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Ляската”, с площ от 0,842
дка, четвърта категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: ПИ №346,
ПИ №345, ПИ №397, ПИ №399, Път, актуван с АОС № 5230/29.05.2018г.
Начална тръжна цена: 1675,00 лв. /хиляда шестстотин седемдесет и пет лева/.
7. ПИ № 102, находящ се в землището на с. Тополица, м. „Кокар бунар”, с площ от
0,448 дка, пета категория, начин на трайно ползване – нива, при граници на имота: Път, ПИ
№103, ПИ №167, ПИ №101, актуван с АОС № 5121/20.03.2018г.
Начална тръжна цена: 330,00 лв. /триста и тридесет лева/.
ІІI. 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 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, т.17. 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
№ 539
По Предложение с вх.№ОбС-244/23.07.2018 г. от Васил Едрев – кмет на Община
Айтос, относно кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект: „Закриване и
рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ №
000342 в землището на с. Лясково и ПИ № 001003 в землището на гр. Айтос, община
Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и съгласно условията за кандидатстване
пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за
финансиране на проекти,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Айтос да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ
пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към
Министерството на околната среда и водите за изпълнени дейности по проект: „Закриване и
рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 000341 и ПИ №
000342 в землището на с. Лясково и ПИ № 001003 в землището на гр. Айтос, община
Айтос” от ПУДООС
2. Възлага на Кмета на община Айтос да подготви, подпише и представи всички
необходими документи, след одобрение на проектното предложение, необходими за
сключване на ДБФП.
3. Дава съгласие община Айтос да кандидатства за безлихвен заем от Предприятието
за управление на дейностите за опазване на околната среда.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „възд.се”, проведено на 31.07.2018 г.,
Протокол № 34, т.18. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

