ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 11

По Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно направени допълнения
в Общински план за развитие на Община Айтос за периода 2014-2020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 13, ал. 2 и ал.3 от Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА направените допълнения в Общински план за развитие на Община Айтос за
периода 2014-2020 г. в следните части:
В т. 1 „Обща характеристика”, подточка 1.2. „Природно – географски характеристики”;
В т. 8 „Състояние на околната среда” – подточка 8.3. „Почви”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 29 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 12
По Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно участие на община
Айтос като партньор в проект „Ваканционно училище” на СОУ „Христо Ботев”, гр. Айтос
кандидат по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получели международна закрила” на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал. 2 и чл.61 от ЗМСМА и съгласно насоките за
кандидатстване по процедурата,

Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА участието на Община Айтос като партньор в проект „Ваканционно
училище” на СОУ „Христо Ботев”, гр. Айтос, кандидат по процедура BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получили международна закрила” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020 г.
2. ОДОБРЯВА споразумение за общинско сътрудничество между Община Айтос и СОУ
„Христо Ботев”, гр. Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 13
По Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно участие на община
Айтос като партньор в проект „Н.И.Е.- Народ, идентичност, единство” на Професионална
гимназия по селско стопанство „Златна нива”, гр. Айтос кандидат по процедура BG05M20P0013.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или
получели международна закрила” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал. 2 и чл.61 от ЗМСМА и съгласно насоките за
кандидатстване по процедурата,

Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА участието на Община Айтос като партньор в проект „Н.И.Е.- Народ,
идентичност, единство” на Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива”, гр.
Айтос, кандидат по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” на ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
2. ОДОБРЯВА споразумение за общинско сътрудничество между Община Айтос и
Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива”, гр. Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 29 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 14
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на
съгласие Миланка Русева – директор на СОУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос за учредяване
безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД върху моторно превозно
средство – автобус,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 и чл.39 от Закона
за общинската собственост,

Р Е Ш И:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Миланка Русева – Директор на СОУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос
да УЧРЕДИ безвъзмездно право на ползване на „АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК
812108739 върху следното моторно превозно средство – автобус: марка „Фолксваген”, модел
„Крафтър”, 10+1 бр. места, per. № СА 9390 ХТ, рама № WV1ZZZ2EZF6012106, двигател №
CKT090090, в срок до 30.06.2016 год.
2. Възлага на Миланка Русева – Директор на СОУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос да
сключи договор за безвъзмездно право на ползване с „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, в срок до
30.06.2016 год.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 29 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 15
По Предложение от д-р Паруш Парушев – управител на „МБАЛ–Айтос”ЕООД, гр.Айтос,
относно изменение предмета на дейност на общинско търговско дружество „МБАЛАйтос”ЕООД, гр. Айтос.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, във връзка с чл.12, ал.1, т.1 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,

Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ предмет на дейност на Общинско търговско дружество „МБАЛАЙТОС”ЕООД, гр.Айтос: „осъществяване на болнична медицинска помощ, търговски сделки за
нуждите на осъществяваните медицински дейности и обслужване на пациентите, както и други
разрешени от закона дейности”.
2. Изменя чл.3 от Устав на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Многопрофилна болница за активно лечение – Айтос”ЕООД, като досегашният предмет се
заменя с „осъществяване на болнична медицинска помощ, търговски сделки за нуждите на
осъществяваните медицински дейности и обслужване на пациентите, както и други разрешени от
закона дейности”.
3. Упълномощава управителят на „МБАЛ-Айтос”ЕООД, гр.Айтос, д-р Паруш Парушев да
извърши вписване на изменението в 7-дневен срок от приемане на решението.
4. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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

№ 16

По Предложение от Димитър Димитров – председател на комисията за организация и
провеждане на конкурс за избор на управител на Общинско търговско дружество „МБАЛАйтос”ЕООД, гр.Айтос, относно утвърждаване на протоколите на комисия, назначена с Решение
№ 857/16.09.2015 год. на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол № 54, за
провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Като съобрази Решение № 857/16.09.2015 год. на Общински съвет – Айтос, обективирано
в Протокол № 54, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, ал.1, чл.11,
ал.2, чл.12 и чл.14 от Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, чл.12, ал.1,
т.5, чл.18, т.1 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 предвид Протокол за етап 1 от 03.11.2015 год., Протокол за етап 2 от
05.11.2015 год. и Протокол за етап 3 от 05.11.2015 год. на комисията за провеждане на конкурс за
възлагане управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос,

Р Е Ш И:

1. Утвърждава Протокол за етап 1 от 03.11.2015 год., Протокол за етап 2 от 05.11.2015
год. и Протокол за етап 3 от 05.11.2015 год. на комисията за провеждане на конкурс за възлагане
управлението на общинско дружество „МБАЛ – Айтос” ЕООД, гр. Айтос, с която за спечелил
конкурса е обявен д-р Паруш Парушев.
2. Определя комисията да обяви класирането на кандидатите в конкурса на
информационното табло на Община Айтос и да уведоми участниците за това.
3. Определя възнаграждение на управителя на „МБАЛ – Айтос” ЕООД в размер на 360 %
от средната месечна брутна работна заплата в търговското дружество.

4. Възлага на Кмета на Община Айтос, в случай, че не постъпят възражения след изтичане
на срока по чл.13, ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, да
издаде заповед за назначаване и да сключи договор за управление с д-р Паруш Димитров
Парушев, съгласно решенията 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 и Наредба
№ 9/26.06.2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на
лечебните заведения по Закона за лечебните заведения.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 17
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на
План-сметка за приходите и разходите за битови отпадъци за 2016 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 на община Айтос за
2016г. /Приложение №1/ в размери:
приходи: 1 470 000 лв. в т.ч.: от такса за битови отпадъци – 1 150 000 лв; от
преходен остатък – 320 000 лв.
- разходи – 1 470 000 лв.
Приложение № 1
ОБЩИНА АЙТОС
ПЛАН–СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2016 г. (лв.)
За 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
депото или други инсталации и съоръжения за третирането им
/съгл.чл.66, ал.1, т.2 от ЗМДТ/ в т.ч.:

Приходи
/лв./

Разходи
/лв/

1 150 000
320 000
( 395 400)

- по договор ;
- транспорт до Братово
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.
- по договор ;
- за заплати на работници по почистването работещи към
общината;
- за почистване и възстановяване на други територии /извън
договора за обществена поръчка/ за обществено ползване ;
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.
- депо /експлоатация/ + такса обработка в Братово
- обезпечения по чл.60 и отчисления по чл.64 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
изграждане на регионалното депо.
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 отпадъците.
ВСИЧКО :

237 000
158 400
(481 900)

231 500
150 000
100 400
(582 700)

182 800
378 400
20 000
1 500

10 000
1 470 000

1 470 000

Общо приходи за Община Айтос: 1 470 000 лв., в т.ч.: от такса за битови отпадъци – 1 150 000
лв.; от преходен остатък 320 000 лв. Общо разходи за Община Айтос: 1 470 000 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 18
По Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС” в Община Айтос,
относно одобряване разходи 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 01.07.2015 г. до
24.09.2015 г. в размер на 320 лв. и разходите за командировки на временно изпълняващ
длъжността кмет на Общината за времето от 25.09.2015 г. до 05.11.2015 г. в размер на 160 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 19
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на
капиталната програма и бюджета на община Айтос за 2015 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:
1. Актуализира поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и
основен ремонт , разчета за финансиране и бюджета на община Айтос за 2015 г. като следва:
- Увеличава стойността на обект „Основен ремонт улични настилки” с източник на
финансиране от собствени бюджетни приходи с
- 54 000 лв.
- 4 000 лв.
- Намаля стойността на обект „Пътнически микробус 8+1” с
- Намаля стойността на обект Изготвяне на „Общ устройствен план на
община Айтос с
- 30 000 лв.
2. Актуализира бюджета на община Айтос за 2015 г. както следва:
- Увеличава & 10-30 -Текущ ремонт Дейност „ Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа „ с
- 60 000 лв.
- Намаля & 22-24 - Лихви по заеми от страната Функция „Разходи некласифицирани в
други функции” с
- 80 000 лв.
3. Актуализира поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и
основен ремонт, разчета за финансиране и бюджета на община Айтос за 2015 г. както следва:
- Увеличава стойността на обект „Изграждане на Мюсюлмански обреден дом” с - 32 000 лв.
- Намаля стойността на обект „Закупуване на земя за гробищен” парк с
- 10 000 лв.
- Намаля стойността на обект ”Козирки на павилиони –Зеленчуков пазар „ с
- 12 000 лв.
- Намаля стойността на обект” ППР Лесопарк”
с
- 10 000 лв.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 20
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем
на част от имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелен обект в сграда
– училищна кухня, находяща се в сградата на СОУ”Никола Вапцаров” – гр.Айтос, ведно с
прилежащите към него сервизни и складови помещения, с разгъната застроена площ от 276 кв.м.
(двеста седемдесет и шест кв.м.),

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл14, ал.7 от ЗОС, във връзка
с чл.13, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.14 и чл.91 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на Директора на СОУ „Никола Вапцаров” – гр.Айтос, в лицето на г-жа
Миланка Йорданова Русева, да проведе процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с
тайно наддаване, на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда - училищна кухня, с разгъната застроена площ 276 кв.м., с
предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, състоящ се от кухня и
прилежащи към нея помещения (съблекалня, тоалетни, офис, складови помещения и миялно –
190 кв.м.) и складови помещения – мазе – 86 кв.м., разположен в училищна сграда на СОУ
„Никола Й. Вапцаров” гр.Айтос, построена в УПИ ХІV, кв.76 по ПУП на гр.Айтос, с
административен адрес: гр. Айтос, ул. „Д. Зехирев” № 58, за който е съставен Акт за публична
общинска собственост № 102/10.04.1998 г., утвърден от Кмета на Община Айтос.
2. Публичният търг за отдаване под наем следва да се проведе при спазване изискванията
и разпоредбите на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, като началната наемна цена на имота следва да е съобразена с приетите от Общински
съвет – Айтос базисни наемни цени на квадратен метър.
3. Определя за членове на комисията по провеждане на публичния търг с тайно наддаване
двама общински съветници, както следва:
- Ружди Сеид Хюсеин
- Панайот Костов Которов

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 21
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на
съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища, които попадат в масиви за ползване,
съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската
2015/2016 година,

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,
във връзка с чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.60 от АПК и писмо с вх. № 24-00685/02.12.2015 г. на ОД „Земеделие”-гр. Бургас,

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за предоставяне на имотите-полски пътища, които попадат в масиви за
ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за
стопанската 2015/2016 година, с площ
индивидуализация и при цена на правото на
ползване в размер на средното рентно плащане за съответното землище, подробно описани в
приложения от № 1 до № 14, неразделна част от настоящото решение и сключване на договори
с ползвателите.
2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия по
предоставяне на имотите-полски пътища, находящи се на територията на община Айтос.
3. Допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 22
По Докладна записка от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос,
относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ),

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава
на НСОРБ,

Р Е Ш И:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на Общинския съвет :
- КРАСИМИР НЕДКОВ ЕНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от :
- СВЕТЛАНА ЖЕЛЕВА ПОПОВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 23
По Докладна записка от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос,
относно определяне представител на Общински съвет - Айтос в Общото събрание на Регионална
асоциация на общините „Тракия” (РАО „ТРАКИЯ”),

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
1. Определя за делегат в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините
„Тракия” представителя на Общинския съвет:
- РУЖДИ ХАСАН АХМЕД
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от :
- ТУРХАН БАЙРЯМ ФАИК

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 24
По Докладна записка от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос,
относно избиране на представител на Община Айтос в общото събрание на акционерите на
„Индустриален и бизнес парк – Айтос”АД,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение № 26, обективирано в Протокол № 3, по т.18 от дневния ред на
Общински съвет – Айтос, от дата 21.12.2011 г.
2. Избира и определя Кмета на Община Айтос – Васил Иванов Едрев за представител на
Община Айтос в Общото събрание на акционерите на „Индустриален и бизнес парк – Айтос”АД.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 25
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на
представители на Община Айтос в Съвета на директорите на „Индустриален и бизнес парк –
Айтос”АД,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

1. Отменя т.2 от Решение № 371 на Общински съвет – Айтос, обективирано в Протокол №
27, по т.2 от дневния ред, от дата 19.12.2009 г.
2. Избира за представители на Община Айтос в Съвета на директорите на „Индустриален
и бизнес парк – Айтос”АД трима души, както следва:
- Иван Йорданов Иванов
- Руси Събев Русев
- Исмаил Мехмед Исмаил

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 29 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 26
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване
на представител на Община Айтос за участие в общото събрание на Асоциацията на ВиК,
насрочено на 18.12.2015 год. и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се
вземат,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,

Р Е Ш И:
I. Упълномощава Кмета на Община Айтос, представител по Закона за водите на общината
в Асоциацията на ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас
решенията, по предвидените въпроси от съответния дневния ред, както следва:
1. Съгласуване на Допълнителен Бизнес – план на “ВиК” ЕАД Бургас за 2016 г.
2. Приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията по ВиК – Бургас за 2016 г. в рамките на 20 000 (двадесет хиляди) лева, на основание
чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация.
3. Изпращане на уведомление до “ВиК” ЕАД Бургас за предаването на новоизградени
обекти по Проект “Изграждане на канализацията на кв.Долно езерово и КПС с тласкател по
ПСОВ – Бургас и по Проект “Инвестиционни проекти за водоснабдителни и канализационни
мрежи на Бургас – Меден рудник” да стопанисване, поддържане и експлоатация до подписване
на договора между асоциацията по ВиК и ВиК оператора.
II. При невъзможност кметът да участва на общото събрание на Асоциацията по ВиК, за
представител на Община Айтос се определя Мариана Димова – Заместник-кмет на Община
Айтос, с право да гласува решенията, по предвидените въпроси от съответния дневния ред.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 27
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на
безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ помещение с площ 14,80 кв.м, част от мансарден етаж на административна
сграда, находяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 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, във връзка с чл.12, ал.3, ал.4 и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл. 44, ал.1, т.4 и ал.9, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Учредява на Областна дирекция „Земеделие”- гр.Бургас безвъзмездно право на ползване
за срок от три години върху част от недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ помещение с площ 14,80 кв.м, част от мансарден етаж на административна
сграда, находяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на гр.Айтос,
при граници на помещението: изток – тераса; запад – архив на МДТ, север – външен зид; юг –
коридор. Имотът е актуван с АЧОС № 677 /10.07.2000 г.
Помещението се предоставя на Областна дирекция „Земеделие”- гр.Бургас за съхранение
на архив.
2. Ползвателят се задължава да извършва за своя сметка необходимите текущи ремонти
при ползване на помещението, да заплаща дължимите суми за 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 с Областна дирекция „Земеделие”- гр.Бургас.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, 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
№ 28
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя
– частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІ-1028,
кв.81 по плана на гр.Айтос с адрес ул.”Паркова” № 49,

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 общински парцел УПИ ХІ-1028 (урегулиран поземлен имот единадесети за
хиляда двадесет и осми) в кв.81 (квартал осемдесет и първи) по плана на гр.Айтос с площ 294
кв.м (двеста деветдесет и четири квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно
строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ Х-1027 в кв.81, изток – улица, юг – УПИ
ХІІ-1029 в кв.81 и запад – УПИ VІІІ-1035 и УПИ ХVІ-1033 в кв.81, с административен адрес
ул.”Паркова”№ 49 на Стоян Иванов Канев, собственик на законно построена сграда в същия
парцел, на цена 16 000,00 лв. (шестнадесет хиляди 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 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.18. 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
№ 29
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имотчастна общинска собственост, представляващ: УПИ ХІ-общ. в кв.4 по плана на гр.Айтос,
находящ се на ул.”Йордан Боруков”(между номера 14 и 8а),

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, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Допълва списъка на имотите, предвидени за продажба в „Програмата за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост през 2015 г.” към раздел ІІ, буква.В,т.1 общински имот, представляващ УПИ ХІ-общ. в кв. 4 по плана на гр.Айтос, вписан в Акт
№4169/11.09.2015 г.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния имот- частна
общинска собственост, представляващ: УПИ ХІ (урегулиран поземлен имот единадесети
общински) в кв. 4 (квартал четвърти) по плана на гр. Айтос, с площ от 286 кв.м.(двеста
осемдесет и шест квадратни метра), отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, с
граници на имота: изток – УПИ Х-общ. в кв.4; запад – УПИ ХІІ-общ. в кв.4; север – УПИ ІІІ-общ.
и УПИ ІV-общ. в кв.4 и юг – улица, с начална тръжна цена 14 250,00 лв.(четиринадесет хиляди
двеста и петдесет лева), без ДДС.
3. Кметът на Общината да организира тръжната процедура и сключи договор за продажба
със спечелилия участник в търга.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.19. 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
№ 30
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на
съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ І-46, кв.23 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 и 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 – Олга Зафирова Маджарова, чрез продажба частта на общината, представляваща
24/975 кв.м ид.ч. (двадесет и четири квадратни метра идеална част) от УПИ І-46 (урегулиран
поземлен имот първи за четиридесет и шести), целият имот с площ 975 (деветстотин седемдесет
и пет квадратни метра) в кв.23 (квартал двадесет и трети) по плана на с.Съдиево, община Айтос,
отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: изток – УПИ ІІ47 в кв.23, запад – улица, север – улица, юг – УПИ ХІІІ-45 в кв.23, на цена 570,00лв. (петстотин и
седемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост №4172/19.10.2015г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.20. 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
№ 31
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот
№ 125006 с площ 0,830 дка, находящ се в местност „Могилата” в землището на гр.Айтос, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване,

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, във
връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.14 и чл.16 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2015г. в раздел II В, т.3: „Имоти-земеделски земи по картата на възстановената
собственост, които община Айтос има намерение да предложи за продажба през 2015 година”:
имот № 125006 с площ 0,830 дка, находящ се в местност „Могилата” в землището на гр.Айтос.
2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот
№ 125006, с площ 0,830 дка, находящ се в м. „Могилата”, в землището на гр.Айтос, с начин на
трайно ползване „лозе”, категория трета, при граници на имота: имоти № 125007, № 000524, №
125005, № 000381, актуван с АОС № 4151/19.08.2015г., с начална тръжна цена 905 /деветстотин
и пет лева/ лв.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на имота
и да сключи договор за разпореждане със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 23 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.21. 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
№ 32
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на
имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ ІІІ в кв.77 по плана на гр.Айтос (по
пътя за с.Лясково),

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, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

Р Е Ш И:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния имот- частна
общинска собственост, представляващ: УПИ ІІІ (урегулиран поземлен имот трети) в кв. 77
(квартал седемдесет и седем) по плана на гр. Айтос, с площ от 335 кв.м.(триста тридесет и пет
квадратни метра), отреден за „КОО”, с граници на имота: изток – пешеходна улица; запад – УПИ
ІІ в кв.77; север – улица и юг – УПИ І в кв.77, с начална тръжна цена 17300,00 лв.(седемнадесет
хиляди и триста лева), без ДДС.
2. Кметът на Общината да организира тръжната процедура и сключи договор за продажба
със спечелилия участник в търга.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.22. 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
№ 33
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на ПИ
№ 017005 с площ 2,569 дка, находящ се в местност „Марковска воденица” в землището на
с.Поляново, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,

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, във
връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.14 и чл.16 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2015г. в раздел II В, т.3: „Имоти-земеделски земи по картата на възстановената
собственост, които община Айтос има намерение да предложи за продажба през 2015 година”:
ПИ № 017005 с площ 2,569 дка, находящ се в местност „Марковска воденица” в землището на
с.Поляново.
2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на ПИ №
017005, с площ 2,569 дка, находящ се в м. „Марковска воденица”, в землището на с.Поляново, с
начин на трайно ползване „др.селскостопанска територия”, категория четвърта, при граници на
имоти: № 017004, № 017003, № 000090, № 000062, актуван с АОС № 4170/25.09.2015г., с начална
тръжна цена 2333 /две хиляди триста тридесет и три лева/ лв.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на имота
и да сключи договор за разпореждане със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.23. 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
№ 34
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот
№ 060006 с площ 5,454 дка, находящ се в местност „Дермен кайряк” в землището на с.Пирне,
чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване,

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, във
връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.14 и чл.16 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2015г. в раздел II В, т.3: „Имоти-земеделски земи по картата на възстановената
собственост, които община Айтос има намерение да предложи за продажба през 2015 година”:
имот № 060006 с площ 5,454 дка, находящ се в местност „Дермен кайряк” в землището на
с.Пирне.
2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот
№ 060006, с площ 5,454 дка, находящ се в м. „Дермен кайряк” в землището на с.Пирне, с начин
на трайно ползване „овощна градина”, категория трета, при граници: имоти № 000078, №
060005, № 060008, № 060007, актуван с АОС № 3028/26.09.2011г., с начална тръжна цена
5487/пет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева/ лв.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на имота
и да сключи договор за разпореждане със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.24. 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
№ 35
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот
№ 000053, с площ 2,764 дка, местност „Арка”, находящ се в землището на с.Тополица, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване,

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, във
връзка с чл.45, ал.1 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл.14 и чл.16 от Наредба за стопанисване, управление и разпореждане с
общинския поземлен фонд,

Р Е Ш И:
1. Включва в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост за 2015г. в раздел II В, т.3: „Имоти-земеделски земи по картата на възстановената
собственост, които община Айтос има намерение да предложи за продажба през 2015 година”:
имот № 000053, с площ 2,764 дка, м. „Арка’, находящ се в землището на с.Тополица.
2. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на:
Имот № 000053, с площ 2,764 дка, находящ се в м. „Арка” в землището на с.Тополица, с
начин на трайно ползване „нива”, категория пета, при граници на имота: имоти: № 000057, №
000323, № 000052, № 000061, № 000060, актуван с АОС № 4153/19.08.2015 г., с начална тръжна
цена 2836/две хиляди осемстотин тридесет и шест/ лв.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на имота
и да сключи договор за разпореждане със спечелилия участник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.25. 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
№ 36
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на
предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на защитен лесопояс през имоти
общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.8 и11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на защитен лесопояс през следните
общински имоти: №029125 с НТП „път”, №029126 с НТП „път” и №029127 с НТП „път” в
землището на с. Тополица, община Айтос и имоти № 000126 с НТП „отводнителен канал”,
№000130 с НТП „отводнителен канал”, №000194 с НТП „път” и 000450 с НТП „път” в землището
на с. Черноград, община Айтос за целите на ДП „Национална Компания Железопътна
Инфраструктура”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.26. 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
№ 37
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на
разрешение за проектиране и изработване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване) за поземлен имот № 139032, местност „Татарски ниви”, землище на гр.
Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 и чл.124б ал.1
от ЗУТ, във връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1от ЗУТ,

Р Е Ш И:
1. Разрешава на „Булсатком” ЕАД изработването за тяхна сметка на ПУП-ПРЗ (подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване) с териториален обхват поземлен имот
№139032, местност „Татарски ниви”, землище на гр. Айтос.
2. Целите и задачите на проекта са: изработването на ПУП–ПРЗ за промяна на
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – отреждане „за ретранслаторна
станция”.
3. Одобрява приложеното техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ, неразделна
част от настоящото решение .
4. Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ .
5. На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Общината за
сведение и изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.27. 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
№ 38
По Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване
на представител на Община Айтос за участие в общото събрание на Асоциацията на ВиК,
насрочено за месец януари 2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,

Р Е Ш И:
I. Упълномощава Кмета на Община Айтос, представител по Закона за водите на общината
в Асоциацията на ВиК – Бургас, да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас
решенията, по предвидените въпроси от съответния дневния ред, както следва:
1. Одобряване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, със страни
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕАД – Бургас и
“Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас. Упълномощаване на ВълчоЧолаков –
Председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ЕАД
Бургас с права да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.
2. Съгласуване на Допълнителен Бизнес – план на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД за
2016 г.
II. Определя Мариана Димова – Заместник-кмет на Община Айтос за представител на
Община Айтос в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас, при невъзможност на Кмета
на Община Айтос да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Бургас за
приемане на посочените решения.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 28 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 15.12.2015 г.,
Протокол № 3, т.28. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

